35()(,785$081,&,3$/'(&$78

(67$'2'$%$+,$

5()(',7$/'(&21&85623Ò%/,&21



,16758d®(6
•
•

Você está recebendo do fiscal um caderno de questões com 50 (cinqüenta) questões que compõem a prova escrita objetiva
numeradas seqüencialmente.
E receberá também uma Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.

$7(1d2
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234567891011-

Observe no quadro acima se o caderno de questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não esteja
correto solicite a substituição para o fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto.
Verifique se esse caderno está completo e se a numeração das questões está correta.
Confira seu nome completo, o número de seu documento e a sua data de nascimento na Folha de Respostas, e caso encontre
alguma irregularidade, solicite a um dos fiscais que faça a correção.
O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de respostas, que será o único documento válido
para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.
A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às
respostas.
Na correção do cartão resposta será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma
alternativa marcada, emenda ou rasura, ainda que legível.
Você dispõe de
para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranqüilidade,
mas controle seu tempo.
O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas depois de decorrido 45 (quarenta e cinco) minutos do
seu início.
O candidato, ao encerrar a prova objetiva, entregará ao fiscal de sua sala, a folha de resposta devidamente assinada e o
caderno de provas , podendo reter para si, apenas a folha para demarcação de suas respostas, que se encontra logo abaixo.
Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à polícia federal, que tomará as medidas cabíveis,
inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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L;M ' .1N..6O;P Q>DR(ST. UVDRQ(.WXQY->.Z W.P Q6
.P Q.[W [Z \TZ W.O UQ] M
a)
b)
c)
d)
e)

Uso de algodão hidrófilo, álcool metílico a 70 %, agulhas
e seringas descartáveis.
Etiquetas, recipientes de boca larga e paredes rígidas
para descarte de agulhas e pinça.
Acomodar o paciente em sala bem iluminada, ventilada e
com pia.
Recipiente com hipoclorito de 1 a 2 % para descarte de
material contaminado.
O coletador deve estar paramentado com luvas e avental
de manga comprida.

^M ' . GQG)Q _STQRQ3P .N `&[Z 3;QbaRQGO;W;cUZ Wd Y
R. ;eQ f; 3RQ .O[Z ]3NZ _gQ>;hgO;[Q  Y
Q>_.O;Q> 4i
a)
b)
c)
d)
e)

A lavagem das vidrarias deve ser rigorosa, com sabão
neutro e o enxágüe com água destilada ou deionizada;
A aparelhagem deve estar limpa e calibrada e na
espectrofotometria o padrão deve ser lido primeiramente;
Realizar controle de qualidade externo e interno;
O processo de esterilização por autoclavação deve
sempre ser validado de seis em seis meses;
Observar a relação correta de amostra de sangue e
anticoagulante nos tubos.

yM " z
 SoQZ {ST.Z v;UZ P Z p>;R.zf.|Q; Q[Z P Z p]d>hvQ
R.Q .Z W;cQ;Od heR.Q)N.WO R )W.3[Z W)P N&] [Z .PhY
Q .fQO]UZ \STQW;Q
a)
b)
c)
d)
e)

autoclavação e utilização de álcool 96%.
utilização de hipoclorito 1% e álcool 50%.
somente autoclavação.
autoclavação e utilização de álcool 70%.
somente álcool 96%.

a)

a câmara de exaustão é uma medida coletiva, assim
como o lava-olhos.
a pipetagem com a boca não deve ser realizada.
não é permitido comer ou fumar no laboratório.
os sapatos não necessitam cobrir o pé inteiro e podem
ser de tecidos.
a roupa deve ser limpa, bem passada e sem estragos.

}M 5 S~Q.P ;d;h;GJNZ ;QX.W.d>W.3P N. `[Z GOP r WZ O Y
noZ WO;[Q o c[Z So.Q

b)
c)
d)
e)

M 5 SuQP ;d;h;mlUZ Q.W;;d;h;mGfOZ Q.W;QflO;P Q>lR.Q
Q]_.STQ Y;nO;[Q T>c[Z So.Ui

a)
b)
c)
d)

j M ' . Tk[W;fQTR. lST.;[>mNZ &P `XZ O>;YnkO UQ>
 c[Z So.&Q

e)

a)

a)

b)
c)
d)
e)

o transporte das amostras desde o local de coleta até o
laboratório é fator irrelevante no processo de análise no
laboratório de análises clínicas.
a agitação das amostras deve ser evitada para diminuir a
microcoagulação.
as amostras devem ser protegidas à exposição direta da
luz, evitando a degradação de alguns analitos como, por
exemplo, a uréia.
a amostra de urina não preservada está sujeita tanto à
decomposição microbiológica quanto às alterações
químicas inerentes.
o transporte das amostras pode ser realizado em
recipientes sem identificação e sem indicação de risco
biológico.

M 2 &NQk\Z R Z  G[Z P Z p>R.>3W.gP N&] `[Z )R.QmWq.P Z Q;
OP r WZ O  .Y nsO UQ> T]cUZ So&Q
a)
b)
c)
d)
e)

pipetas para transferir, calibradas para soprar, com anel
opaco próximo à uma das extremidades são chamadas
de pipetas graduadas.
pipetas volumétricas são tubos longos, cilíndricos
afilados em uma das extremidades, calibradas em
intervalos uniformes de volume fracionado.
o procedimento correto de pipetagem deve ser realizado
com bulbo de borracha no cilindro da pipeta.
a seqüência correta da limpeza de vidrarias
contaminadas no setor de microbiologia seria: lavagem,
autoclavação, secagem.
a lavagem deve ser sempre realizada com detergente de
pH básico.

t M ' . uR;X.QSvRQw`R&Z xQuXP Z O .QYJ[Z P Z p>So.u.
Q;X&Z W;Q sQZ fSoQW; .YQ .fQO>[Z \STQWQi
a)
b)
c)
d)
e)

Centrífuga e fotômetro de chamaç
Coagulômetro e espectrofotômetro;
Fotômetro de chama e espectrofotômetro;
Somente fotômetro de chama;
Nenhuma das alternativas.

Qualquer medicamento utilizado deve ser suspenso até
a coleta das amostras;
A ingestão de água em jejum é permitida;
É permitido fumar antes da coleta de sangue;
O exercício físico pode ser feito antes da coleta das
amostras;
Nenhuma das alternativas acima.

 M  ; Z W.P QJm.P Q.[W [Z \GZ WO;[Q NQmQZ fSoQ.W; 
P N&> [Z .Z  M

b)
c)
d)
e)

Nos banhos de temperatura constante, para melhorar a
constância da temperatura, a água utilizada deve ser
deionizada ou destilada.
O controle de temperatura e anotações dos
equipamentos são necessários em todos os setores do
laboratório.
As pipetas automáticas não precisam ser calibradas,
pois estão calibradas de fábrica.
A programação de manutenção preventiva dos
equipamentos deve ser sempre realizada.
Os equipamentos devem ser manuseados de acordo
com as recomendações do fabricante.

L]M '  O;P Q RST. URQ]_.STQJf.OZ .PRQJ[Z WYn
QO SoQ.WR.R
a)
b)
c)
d)
e)

colher o primeiro jato, sem previa assepsia.
normalmente, colher o jato médio, após assepsia.
sempre é recomendado a punção supra púbica.
caso não seja possível colher a primeira urina da manhã,
coletar 1 hora após a última micção.
Nenhuma das alternativas acima.

a)
b)
c)
d)
e)

Balão volumétrico.
Béquer.
Proveta graduada.
Pipeta Pasteur.
Nenhuma das alternativas acima.

a)
b)
c)
d)
e)

químico.
físico.
biológico.
natural.
Nenhuma das alternativas acima.

L L;M '  ~SoQRZ Dx\P .SoQ~R.Q [Z WR.Q ^  .YGW
OP QQ.WO;QRQOQ>UZ WZ Wlf. Q.Z W.[Z Y UZ P Z p>ST.i

L]^M  Q  QUZ P Z p>;d h;lQSQ; U;cno.SFSon .R

L j M   .Z W.P Q  P Q[W>UZ \ Q fQ>QW .
.W;UZ O;.XP WQ RQQ .O;P f.O;P Q>RQ
QSTX&SoY X. SoQ [[Z Y XP Z O .Q Q f.Y
Q>fQO>[Z \STQ.W;Qi
a)
b)
c)
d)
e)

EDTA, heparina, citrato de sódio e Fluoreto.
EDTA, citrato de sódo, heparina e fluoreto.
Heparina, citrato de sódio, fluoreto e EDTA.
Heparina, fluoreto, EDTA e citrato de sódio.
EDTA, heparina, fluoreto e citrato de sódio.

L M 2 &NQ6R.Q O .VQ6RQ1So>QUZ .Z NZ P `XZ O .Y- .Z W.P Q6
.P Q.[W [Z \TZ W.O UQ] M

a)

e)

Placas de petri e tubos de plástico devem ser selados e
descartados após autoclavação.
Material reutilizável e instrumentos contaminados devem
ser colocados em recipientes contendo hipoclorito de 1 a
2% antes da lavagem.
Luvas de procedimento devem ser descartadas em saco
branco leitoso com identificação de risco biológico.
Após autoclavação em sacos plásticos apropriados, as
amostras de sangue devem ser descartadas em lixo
comum.
Nenhuma das alternativas acima.

a)
b)
c)
d)
e)

0 º C.
Temperatura ambiente.
+ 25 º C.
– 2 º C.
– 20 º C.

a)

Deve-se lavar imediatamente o ferimento com água
abundante e sabão.
Exposição em mucosa, lavar com solução fisiológica.
Identificar o “paciente-fonte” do material e com seu
consentimento, coletar seu sangue para exames.
Notificar imediatamente a chefia.
Somente coletar exame do “paciente-fonte” para liberar a
profilaxia de medicamentos anti-retrovirais (coquetel).

b)
c)
d)

L t M 2 &FR.QfOZ Q.W;Q;WFQ GR.QZ .r SkZ O Ykf
So.Z Q>;.NZ P Z R;R.QR.ST;[YRQ>\.QS Q.
. So p]Q.WRsXQ.P SoQW;Q$QSkfQ [R.Q

L y Mk# QWQ SOZ R.Q.W;QRQ N.P O SSo Q.[Z P
NZ &P `XZ O Y >;.Z W.P Q.P QUW>UZ \oZ WO;[Q] M

b)
c)
d)
e)

L>}M 2 .Q SkZ Xwc Zo; P .N>`[Z uW.R.Q\O F[.N.P 
O;STTnOWZ O mf.oO;P Q&.P XW;sQ _STQ  M  k Q.WR.
P Y.cZP Z OZ R3fQ.P GSoQ SlQk.N[Z  QkTc[Z O.kQS M
W.SoQR Z Soh;xQ[Z WwR.Q Q. SkZ WR~O;W \.WZ
 .P>f. O>QRZ SoQWlO; Q 
a)
b)
c)
d)
e)

Fazer a recepção sabendo que o paciente era outro.
Cadastrar o paciente, mas não emitiria o laudo.
Pedir desculpas e não atenderia a solicitação.
Solicitar esse pedido para a recepcionista, explicando o
motivo.
Nenhuma das alternativas acima.

L>M 2 &NQO;P Q>R.QsXP Z O;QY nsO;& Q T>c[Z So.Ui

a)
b)
c)
d)
e)

O uso do anticoagulante fluoreto é para inibir a glicólise
das células sanguíneas as quais destroem as glicose
numa taxa cerca de 5 %/hora;
O uso do anticoagulante fluoreto inibe a gliconeogênese
das células sanguíneas numa taxa de 10 %/hora;
Na curva glicêmica clássica, a quantidade de glicose
administrada oralmente em homens adultos é de 50
gramas.
Com a utilização do fluoreto, a amostra pode ser
centrifugada várias horas após a coleta.
Nenhuma das alternativas acima.

L  M  fP Z O;d;h;fP WX;R.sRo WZ Q QTfR.QTQ>P .4W
a)
b)
c)
d)
e)

inalteração dos resultados laboratoriais.
hemólise da amostra.
possível hemoconcentração da amostra.
possível hemodiluição da amostra.
não interferência, pois não há padronização
procedimento.

do

^ M '  TO P Q TRQTQ>.O .[YP XSo QO SoQ.WR.d Q oh;
Z Skf WQ Y Q]_O Q 
a)
b)
c)
d)
e)

evitar escovação antes da coleta.
estar em jejum.
utilizar frascos de boca larga.
coletar em local ventilado.
deve conter saliva.

mK*eC3¡'"Ce,3e(J23

^L;M  W;H;1Z  QSoD& Xq c[Z O CN.>Z P Q.Z Y ;.Z W.P QD
P Q[W>UZ \QoWhf;.Z RQ  \Z lRoW[SoOP  M
a) Toda regra tem sua excessão.
b) A enxaqueca pode ser definida como uma dor de cabeça
epizódica.
c) Preciso resolver alguns problemas no paço.
d) Comemos uma salada de alface muito vissosa.
e) Os dicentes desta escola são muito indisciplinados.

^ ^M  ; Z W.P QG)P Q[W>UZ \3&Qgf. Z+QU(R.Q3;O;QW[d>h
Xq c[Z O> M

a) Os polens de grama são principais reagentes de alergias
respiratórias.
b) Eles vêem dois anéis no armazém.
c) Foram encontrados fósseis de um dragão.
d) A Austria faz fronteira com a Alemanha, República Checa,
Eslovaquia, Hungria, Eslovênia, Itália, Suiça e
Liechtenstein.
e) Ao passear pelo jardim real, a rainha tropeçou nas raízes
das árvores que saltaram do chão.

^ j M  ; Z W.P Q.P QUW>UZ \¢&Q.fQ Q.W;Q.[£RQ
fW;[d>h M

a) O senhor daquela casa amarela na esquina da rua São
José, é uma pessoa de bem com a vida.
b) O leão, que é rei da selva, sabe como manter o equilíbrio
na natureza.
c) O leão que é rei da selva sabe como manter o equilíbrio na
natureza.
d) Os jarros, os copos, os guardanapos, os pratos de louça e
os talheres de prata: tudo estava sobre a mesa.
e) E Maria respondeu ao João, que a esperava
impacientemente:
-A pressa, amigo, é inimiga da perfeição.

^ M  ; Z W.P QkP Q.[W [Z \k&Q.fQ>QWRZ \Z ;h.Z P qNZ O;
O &[Q QSR. ;Tf.P ]\  M

a) tui-ui-ú / ex-ce-ção / pis-ci-na / trans-pa-ren-te
b) sub-al-ter-no / sub-ter-râ-neo / em-xu-tís-si-mo / es-pec-trógra-fo
c) i-o-gur-te / su-blo-car / ex-tin-ção / psi-có-lo-go
d) sub-li-nhar / Pa-ra-guai / pes-quei-ro / qui-sés-se-mos
e) nin-guém / al-guém / nen-hum / qual-quer

^ t M  Q ;[RW;Qs ;Z ;[Z TsQ; [nZ oRJZ XJ [Q>Z P YW
 P [Z Ss(Q.d> cQZ 6  VYQDRZ ;Q6QDc[Z O &¤¥[[Z  n[[Z So;¦ M
;QDQ>_.O Q.V1cZUZ ;RR.Q1.SZ QDR.Q1W. r OZ  6QgcP 
NQ .So O .WRZ MR.* u;§Q .P Z V¨w©|Q>_Z NZ RfQ.P M
Q;RQ P N Q.P QYQ.STG.SuQ. STQ.W;[Q f 
O W..Z WP .P Q§
§.P Q.[W [Z \§&Q§Q>_fP Z O>ªO;[Q>SoQ.W;Q§
Q ST M
a) Tristérrima está incorreto. Sua forma correta é « ¬  ® « ¯ ®°®° ±² ,

estando no grau comparativo sintético.
b) O termo em destaque está incorreto. Sua forma correta é
e está flexionada no grau superlativo absoluto
sintético.
c) O termo em destaque está correto e sua classificação é
substantivo abstrato.
d) O termo está correto. Tristérrima está no grau superlativo
absoluto sintético.
e) O termo está incorreto. Sua forma correta é “tristíssima” e
está no grau superlativo absoluto sintético.

« ¬V ®>« ³ ®° ±²

^ y Mµ´ * h;kQZ M M M 5 ;QZ;kN.P oQoQP sc ZZ WRY.Z WRkQlZ ¶ ´]M  ;
c[ ;QmcZ&R&Z 3f * WQ>.Y&Q]_  O>M . W;QJR # P SoQWXY&;
RQ>.OQ \M Q.-gXP4QJUZ WmcQZ ;Z WP Q.P QUW>UZ \
O;[Q 

a) O verbo ir aparece em gradação temporal, utilizando os
tempos do modo indicativo e do modo subjuntivo.
b) A conjugação “iu” está errada, e deve ser substituída pelo
verbo ir conjugado no pretérito imperfeito do modo
indicativo.
c) O pretérito perfeito deste verbo admite duas formas, uma
mais comum (foi) e outra menos usada, porém correta (iu).
d) A forma verbal “iu” está errada e deve ser substituída pela
forma correta, correspondente ao modo indicativo no
pretérito perfeito.
e) Os verbos “ir” e “ser” possuem uma forma idêntica no
pretérito contínuo (fondo).

^;}M  .Z W.P QP Q.[W [Z \O;[Q V M

a) O ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal em
sílabas diferentes.
b) O hiato é um encontro de duas vogais na mesma sílaba,
mas que são separadas na divisão silábica.
c) O ditongo decrescente é o encontro de uma vogal com
uma semivogal, necessariamente nesta ordem, dentro de
uma sílaba.
d) Ditongo oculto é a presença de uma semivogal sozinha
numa sílaba.
e) O tritongo é o encontro de uma vogal com duas
semivogais, não importando a ordem em que elas
aparecem na sílaba, como em Paraguai.

^;M  .Z W.P QP Q.[W [Z \O;[Q V M

a) Um encontro consonantal é necessariamente um dígrafo.
b) Dígrafos é o encontro de duas letras que formam apenas
um som, como em táxi.
c) Na palavra
temos um dígrafo e um dífono,
simultaneamente.
d) Dífono é o encontro de uma consoante com uma
semiconsoante.
e) A palavra
apresenta dois dígrafos. Na divisão
silábica, o primeiro não é separado e o segundo se separa.

·¸>¬ «  ¹;º;¸ » ²]¼
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^  M " ;N Q. \QlTQ;X&Z W;Ql;d;h;4i4¿-À Á ÂÃ Á ÄÅÆµÇ;Ã[Ã ÅJÈÀ Ç;ÉÊÅJÁÀ
ÊÁ Ã[Ã ÀÂÁ ÄËVÀ.ÊÅDÉÅ1Ì Í Î;ÅÏ  ;Z W.P QgeP Q[W>UZ \gO;[Q 
.W;TsQP QSTQ.W;.TfQ Q.W;Q>lW$QW;QW.d  M
a) dígrafo, encontro consonantal perfeito, dígrafo, ditongo,
dígrafo, dígrafo.
b) encontro consonantal perfeito, encontro consonantal
imperfeito, dígrafo, dígrafo, ditongo, dígrafo, dígrafo.
c) dígrafo, dífono, dígrafo, dígrafo, ditongo, dígrafo, dígrafo.
d) dígrafo, encontro consonantal perfeito, dígrafo, dígrafo,
ditongo, dígrafo, dífono.
e) dígrafo, encontro consonantal imperfeito, dígrafo, ditongo,
dígrafo, dígrafo.

 QZ ssQXZ W;Q QO.lR.sSk;Z O o+.Z QY R.Q 5 Z O;
.QQoQ .f&WR. s.Q ;.Q  j  Q j L M
¤ M M M  .WRoQ.oO W; Y &Q$QsOZ RQQSWhoc&SoQ.
"Z SoSoh;Q.sO .W; Yf.W.P R.YWhlO &WQO QfQRh;
 .WRoQ.l[Z
E .WRoQ.l[Z Y[Z ;QO O;SlTn$Q;O; oQ.VhM M M
Q.U[Z Tno.SocQ.WR.Q .O> \R.oWlOh ¦
j M " N;Q. \Q.\O;qNP QSÐR.Q  ;Q§Q§ ;.Z W.P Q
P Q[W [Z \O;[Q  M

a) Os termos grafados são todos substantivos.
b) O trecho apresenta palavras homógrafas, sendo alguns
pares (como a palavra canto) casos de palavras de classe
morfológica diferentes.
c) O termo grifado “seco” o termo seco que aparece duas
vezes, sendo a primeira um substantivo e a segunda um
adjetivo.
d) Em “rio seco”, a classificação das palavras são substantivo
e adjetivo.
e) Os termos grafados não apresentam casos de homofonia,
homografia.

j L;M  ~
 c[Wd Q> R P Z WXX.QSfQ>QWQ W UQ;O§R
Sk;Z O h;

a)
b)
c)
d)
e)

função emotiva e função poética.
função apelativa e função poética.
função metalingüística e função poética.
função referencial e função poética.
função fática e função poética.

a)
b)
c)
d)
e)

Oração coordenada assindética aditiva.
Oração coordenada sindética aditiva.
Oração coordenada sindética adversativa.
Oração coordenada sindética explicativa.
Oração coordenada sindética alternativa.

j ^M  Q.Z Jm;QXZ W;QQ.W;Q.Wd i&ÑW ST).SuW.r cQ.3Q
WhÒR& SkZ  M   Z W.P QÓÓ.P Q.M[W [Z \ÓQÓOP  .Z c[Z O 
O &[Q SoQ.W;Q$Q;X&WR.sd h

j j M  [ \n;DRHO;WO;QZ HR.Q(;d;h;6N&RZ WR.gR]aQ>UZ \.Y
>.Z W.P Q.P QUW>UZ \O;[Q  M
  " SoQSC&QnoN.SWh;o;Q.qsO;[SlfZ R M
   " .SoQSlY;QnoNSlYWho;Q.qsO;[SkfZ R M

a)
b)
c)
d)

A oração I diz que todos os homens são bons.
A oração II diz exatamente a mesma coisa que a oração I.
A oração II diz que todos os homens são bons.
A oração II diz que somente os homens que são bons que
não serão corrompidos.
e) As vírgulas da oração II podem ser retiradas sem haver
mudança de sentido do conteúdo.

j M  QZ oQ;XZ WQof..QSoi
Ô  r;SoQSnUZ TQ.W;UsQR&Z ;Qi.NST RZ 
Õ r l& [SoQSnUZ Q>fWRQi.NSTVRZ 
Ö r>oSkP QnUZ TQ>fW.R.Q.&iNSTVRZ 
× r>oSoQWZ WZ WoWlOh;Q>fWRQi.NSTVRZ 
Ø r] R..T[Z SCRQo.SoÙ\Q>p
Ú SoQ.Ws sR& oO R.QZ ;Y oSoQ Y ÙaUY >cUP Q Y >
fQR.Q;Y
Û kQP `XZ Y oP ÜSkf;R.Y Q>[V> Y;TP Z \.Y;kSo]M N h;Y
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a) Não há presença de assíndeto nas linhas 6, 7 e 8.
b) Há presença de polissíndeto nas linhas 6, 7 e 8.
c) Há presença de assíndeto nas linhas 6 e 7, mas não na
linha 8.
d) A linha 7 é a única que apresenta polissíndeto.
e) Temos assíndeto nas linhas 6, 7 e 8.

a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correto.
Apenas II está correto.
Apenas I e II estão corretos.
Apenas II e III estão corretos.
Todos estão corretos.

a)

O excerto se refere ao candidato Nicolas Sarzoki, que
derrotou a candidata Segolène Royal nas últimas eleições
francesas.
O que o presidente eleito alegava era que em nenhum
lugar da declaração universal dos direitos humanos
aparece a garantia de emprego eterno – e com mínimo
esforço – ou de aposentadoria integral aos 50 anos.
A proposta revolucionária do presidente eleito foi
“trabalhar mais para ganhar mais”, o que nos remete a um
dos preceitos da revolução francesa em que se lutava
pela idéia de acabar com os privilégios conferidos pela
origem social e implantar a meritocracia, em que as
pessoas devem ser julgadas pelo que fazem e não pela
classe social a qual faz parte.
A França é criticada até hoje por setores da sociedade
norte-americana e portuguesa por ter dito não à
constituição única da União Européia e ter ficado a favor
dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU,
em 2004, na guerra americana de agressão ao Iraque.
Sarkozy, desde o período eleitoral, se mostra em uma
postura pró-americana no tocante dos grandes problemas
contemporâneos.

j t M   .Z W.P Q11.P Q.[W [Z \1QSÞQ6f.P >\1X[Z c;R.Wh;
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a) Acenda as velas para o nosso jantar romântico.
b) Peguei despensa no trabalho para poder viajar com a
família.
c) Aprece estas entregas, pois precisamos ganhar mais
dinheiro.
d) Quero ascender na empresa, por isso viso aos cargos
mais altos.
e) Todas as proparoxítonas devem levar acento.
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a)
b)
c)
d)
e)

O presidente Lula se mostrou a favor da condenação de
seus ex-colegas na ação penal do mensalão instaurada
pelo Supremo Tribunal Federal.
Entre os réus da ação, podemos citar o ex-ministro da
casa civil, José Dirceu, Delúbio Soares, Roberto Jefferson
e Professor Luizinho.
Em síntese, pode-se afirmar que o escândalo do
mensalão consistiu na compra de apoios no Congresso
Nacional pelo Partido dos Trabalhadores.
O relator do Mensalão foi o ministro Joaquim Barbosa.
O mensalão foi um dos escândalos que mais desgastou o
governo Lula.
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a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correto.
Apenas II está correto.
Apenas III está correto.
Apenas I e III estão corretos.
Todos estão incorretos.
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b)

c)

d)

e)
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a)
b)
c)
d)
e)

Coréia do Sul.
Japão.
Estados Unidos.
França.
Inglaterra.
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a)

b)

c)

d)

e)

Aplicado ao contexto social carioca, a charge ironizaria
perfeitamente a incerteza constante que faz parte de seu
cotidiano, sobretudo para o de baixa renda, em que a
organização de sua vida se limitaria não apenas em viver
e, sim, sobreviver.
No contexto mundial, a charge retrataria perfeitamente a
situação de caos que se vive no oriente médio no que
concerne, mais especificamente, ao Hamas e o Fattah,
movimentos guerrilheiros que lutam em união com o
objetivo de retomar as terras perdidas para os judeus
desde a criação do Estado de Israel.
Na conjuntura socialismo x capitalismo, a charge
ironizaria perfeitamente a atual situação dos dois
principais representantes de tais sistemas econômicos
(Estados Unidos e Cuba, respectivamente), em que,
devido ao praticamente igualável nível bélico, o que na
verdade se organizaria seria a estratégia de guerra e
embargos econômicos para que apenas uma das nações
pudesse sobreviver, tendo em vista a atual
impossibilidade de coexistência pacífica.
A charge retrataria perfeitamente o perfil do pensamento
de todos os jovens contemporâneos, tendo na
personagem de Mafalda a personificação dos pais dos
adolescentes que vivem na eterna cobrança de decisões
e maturidade e, no personagem de Miguelinho a atitude
dominante entre os mesmos: viver intensamente cada dia
como se fosse o último, o que atualmente pode ser
provado pelo número de adolescentes dependentes
químicos e portadores do vírus da Aids.
A charge retrata a impossibilidade de planejamento a
longo prazo devido as constantes transformações sociais
que assolam a sociedade atual, como a nova postura da
mulher em relação ao mercado de trabalho, as
transformações no campo e as novas descobertas
científicas.
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a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correto.
Apenas II está correto.
Apenas III está correto.
Apenas I e II estão corretos.
Apenas I e III estão corretos.

a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I e II estão corretos.
Apenas I e III estão corretos.
Apenas II e III estão corretos.
Todos estão corretos.
Apenas I está correto.
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a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correto.
Apenas II está correto.
Apenas III está correto.
Apenas I e II estão corretos.
Apenas I e III estão corretos.

a)
b)
c)
d)
e)

“Trânsito informal”.
“Êxodo Rural”.
“Inclusão Social”.
“Solução alternativa”.
“Migração Pendular”.

a)

Atualmente, o meio de transporte mais viável
economicamente no Brasil é o rodoviário, uma vez que, a
abundância de vias terrestres brasileiras propicia essa
tendência.
O transporte aéreo tem sofrido uma transição
momentânea em virtude das falhas que vêm ocorrendo
principalmente no tocante da aviação civil. O gráfico que
representaria tal transição seria composto por dois
segmentos de retas que, em um primeiro momento seria
crescente, representando a facilidade na forma de
pagamento das passagens e, em um segundo momento
decrescente, representado a situação por qual passa a
aviação civil atualmente: crises e redução na procura.
O transporte ferroviário teve efeitos duradouros em
grande parte do processo econômico dos produtos
manufaturados brasileiros, no entanto, o setor sofreu um
acentuado declínio tendo em vista o progresso
tecnológico e a consideração de novas variáveis
econômicas globais.
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)
atua na regulação e fiscalização de transportes nos ramos
rodoviários, ferroviários e dutoviários.
A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) é uma
agência reguladora federal e é vinculada ao Ministério da
Defesa.
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b)

c)

d)
e)
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a)
b)
c)
d)
e)

afastamento de Antônio Palocci.
afastamento de Severino Cavalcanti.
afastamento de Renan Calheiros.
afastamento de José Dirceu.
afastamento de professor Luisinho.
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a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correta.
Apenas II está correta.
Apenas III está correta.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.

a)
b)
c)
d)
e)

Ministério das Relações Exteriores.
Ministério das Comunicações.
Ministério do Turismo.
Ministério da Educação.
Ministério do Planejamento.

a)

A Bahia é o estado brasileiro com maior número relativo
de negros e mulatos e o que possui maior influência da
cultura africana: a música, culinária, religião e o modo de
vida de sua população apresentam grande contribuição
dos escravos africanos.
Carlismo é o nome que se deu à corrente política dos
seguidores de Antônio Carlos Magalhães. Apesar da
definição ser informal, a expressão é muito popular e foi
transformada no sinônimo do mais influente político
baiano.
A maior derrota do carlismo ocorreu em 2006, quando o
candidato Paulo Souto perdeu para Jaques Wagner, do
PT.
Antônio Carlos Magalhães foi o maior e mais tradicional
adversário do PT. Assim, com a entrada no governo do
presidente Luís Inácio Lula da Silva, ACM perdeu toda a
influência que possuía no governo Fernando Henrique
Cardoso.
Apenas de não haver nenhuma influência de ACM,
diversos movimentos revoltosos tiveram na Bahia o seu
epicentro, como é o caso da Conjuração Baiana, Revolta
dos Malês e Guerra de Canudos.
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c)
d)
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