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CONHECIMENTOS GERAIS

Atenção: As questões de números 1 a 12 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

Em março de 1957 foi assinado o Tratado de Roma,

que instituiu a Comunidade Econômica Européia. Os seis

países fundadores − Bélgica, França, Alemanha, Itália,

Luxemburgo e Países Baixos − deram início, naquele momento,

ao processo de integração européia.

A integração européia representa o inédito na vida

internacional. É uma resposta historicamente distinta de

qualquer outra no trato dos três conhecidos problemas inerentes

à dinâmica do funcionamento do sistema internacional, no qual

paz e guerra se alternam. Com efeito, a Europa que se

constituiu a partir do Tratado de Roma logrou: 1) captar e levar

adiante o interesse comum; 2) administrar as desigualdades do

poder; e 3) mediar e dirimir pacificamente controvérsias e

conflitos de valores.

O encaminhamento desses problemas se deu por

processos voluntários entre países vizinhos e soberanos que

tinham um passado de tensões e guerras. Não foi, assim, uma

integração por imposição hegemônica como a seu tempo na

Europa cogitaram Carlos Magno, Felipe II, Napoleão e Hitler.

Correspondeu ao conjunto de aspirações do europeísmo

voltado para promover uma Europa unida, respeitadora de

todos os seus Estados, povos e indivíduos.

Conceberam [os fundadores] uma inovação

revolucionária que operou numa moldura propícia a incessantes

pequenas rupturas. Estas são o fruto de mecanismos de

permanentes negociações intergovernamentais instigadoras do

abandono de um destino nacional solitário em prol de um

destino compartilhado. O que é atualmente a União Européia

resulta de dois processos destas incessantes rupturas − o

alargamento e o aprofundamento − no âmbito dos quais a

associação de múltiplos interesses econômicos e políticos vem

edificando um destino comum.

Este destino comum se expressa, como diz Felix Peña,

por meio de normas, de redes e de símbolos. Por isso vai além

da fusão dos mercados nacionais num mercado único, cabendo

lembrar que todos os cidadãos dos Estados membros têm, além

da cidadania originária, a cidadania da União Européia, com

seus direitos no espaço comum.

É certo que atualmente a União Européia enfrenta

dilemas para levar adiante o seu processo e digerir o que já

logrou, num mundo que é muito diferente do de 1957.

Entretanto, o fato é que a experiência européia na construção

da paz e da prosperidade regida pelo Direito é, para falar com

Kant, um sinal da possibilidade do progresso humano. Daí a sua

dimensão exemplar de alcance geral que transcende a região,

pois a Europa Comunitária tem sido, por obra de sua identidade

política, também no plano geral, uma força em prol da paz, da

diplomacia e do multilateralismo. Por isso pode ser classificada

como um bem público internacional.

(Celso Lafer. União Européia, 50 anos. [trechos] O Estado de
S. Paulo, A2, 15 de abril de 2007)

1. De acordo com o texto, é correto afirmar que:

(A) Carlos Magno, Felipe II, Napoleão e Hitler foram
líderes importantíssimos em sua época, exercendo
papel pioneiro na configuração atual de uma Europa
Comunitária.

(B) a integração européia se constituiu numa forma de
solucionar problemas entre vizinhos, porém
permanecem tensões inevitáveis entre alguns
países, na defesa dos direitos de seus cidadãos.

(C) as negociações intergovernamentais ainda
permanecem sujeitas a desacordos entre países
vizinhos, que não abrem mão de sua soberania
política e econômica.

(D) a opinião do autor de que uma Europa Comunitária é
um bem público internacional está sustentada numa
afirmativa de Kant.

(E) as incessantes rupturas diplomáticas entre países
europeus, assinalando os constantes desentendi-
mentos entre eles, são obstáculo para a consecução
dos ideais que nortearam a formação da União
Européia.

_________________________________________________________

2. A idéia contida no 5o parágrafo do texto está corretamente
sintetizada, com outras palavras, em:

(A) A comunidade constituída pelos Estados membros
tem objetivos econômicos, na fusão de todos em um
mercado único, que garante os direitos originais de
cidadania em cada Estado.

(B) As normas, redes e símbolos comerciais atribuem à
União Européia um valor econômico bem acima
daquele que seria possível originariamente a cada
um dos Estados membros e a seus cidadãos.

(C) Nem sempre a fusão dos Estados, com suas
normas, redes e símbolos nacionais, é feita de modo
a assegurar o respeito aos valores originários de
cada nação e de seus cidadãos.

(D) Interesses econômicos, na união dos Estados
membros, são superiores a todas as demais
condições necessárias à garantia de direitos
originários de cada um de seus membros,
superando o interesse comum.

(E) Há uma estrutura, apoiada em leis e em símbolos
comuns, além dos interesses apenas econômicos,
que confere aos cidadãos direitos comuns, assim
como os específicos de sua origem.
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3. A afirmativa  INCORRETA, em relação ao texto, é:

(A) O 1o parágrafo expõe, de forma clara e objetiva, e
com intenção informativa, um fato histórico ocorrido
há cinqüenta anos.

(B) O 2o parágrafo aponta a opinião do autor do texto a
respeito do fato referido anteriormente.

(C) O 3o parágrafo, ao citar líderes reconhecidos da
história européia, contém a idéia principal do texto.

(D) O 5o parágrafo retoma uma expressão empregada
no parágrafo anterior, desenvolvendo seu sentido.

(E) O último parágrafo conclui a exposição, de forma
coerente, ao reforçar a importância da União
Européia, apesar de impasses que precisam ser
solucionados.

_________________________________________________________

4. Por isso pode ser classificada como um bem público
internacional.   (final do texto)

A expressão grifada acima substitui corretamente,
considerando-se o contexto, Por ser

(A) um mundo que é muito diferente do de 1957...

(B) a experiência européia na construção da paz e da
prosperidade...

(C) um sinal da possibilidade do progresso humano...

(D) uma força em prol da paz, da diplomacia e do
multilateralismo...

(E) um bem público internacional...
_________________________________________________________

5. Ao considerar um sinal da possibilidade do progresso
humano (último parágrafo), o articulista

(A) crê na capacidade de solução dos problemas
remanescentes e dos que estão surgindo, em função
da experiência adquirida pela Comunidade Européia.

(B) aposta na consecução do objetivo político da União
Européia de abranger todas as nações, mesmo
aquelas que não fazem parte da Europa, na defesa
do multilateralismo.

(C) reconhece certas restrições às normas diplomáticas,
que até o momento ainda não conseguiram solucionar
problemas inerentes à união de nações tão diversas.

(D) pressupõe a existência de uma integração real e
eficaz entre as nações de todo o planeta, abrangidas
por uma extensão da Comunidade Européia.

(E) mantém-se na incerteza de que seja possível haver
uma real integração entre nações, por ser o mundo
atual muito diferente daquele em que esse processo
teve início.

6. ... logrou: 1) captar e levar adiante o interesse comum;
2) administrar as desigualdades do poder; e 3) mediar e
dirimir pacificamente controvérsias e conflitos de valores.
(2o parágrafo)

Os dois-pontos introduzem, considerando-se o contexto,

(A) citação exata de anotações em documentos
referentes ao assunto.

(B) segmento enumerativo e explicativo, importante para
dar continuidade à explanação das idéias.

(C) repetição, com detalhes necessários, de um dado
anteriormente apontado.

(D) gradação na seqüência dos itens, para assinalar a
importância maior do seguinte em relação ao
anterior.

(E) condição importante no desenvolvimento, como
justificativa das medidas citadas anteriormente.

_________________________________________________________

7. ... mediar e dirimir pacificamente controvérsias e conflitos
de valores.   (2o parágrafo)

A importância das ações salientadas acima, considerando-
se o contexto, está no fato de que

(A) a alternância entre paz e guerra é inerente a um
processo de fusão política e econômica entre
nações soberanas.

(B) os valores básicos de cada nação devem ser
integralmente respeitados pelas demais, para evitar
tensões e guerras entre vizinhos.

(C) a dinâmica do sistema internacional somente se
torna possível com a alternância entre períodos de
paz e tempos de guerra.

(D) a hegemonia econômica e política de um bloco de
nações anula, obrigatoriamente, os valores
originários de cada uma delas.

(E) o processo de integração ocorreu voluntariamente
entre nações que registram tensões e guerras em
sua história.

_________________________________________________________

8. Considere os verbos captar, administrar, mediar e dirimir,
que se encontram no segmento transcrito na questão de
número 6.

O verbo que exige o mesmo tipo de complemento de
todos eles está na frase:

(A) O encaminhamento desses problemas se deu por
processos voluntários...

(B) ... que tinham um passado de tensões e guerras.

(C) Correspondeu ao conjunto de aspirações do
europeísmo...

(D) ... que operou numa  moldura propícia a incessantes
pequenas rupturas.

(E) Estas são o fruto de mecanismos de permanentes
negociações intergovernamentais ...
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9. A integração européia representa o inédito na vida
internacional. (2o parágrafo)

O mesmo sentido da expressão grifada acima surge, no
contexto, em:

(A) a Comunidade Econômica Européia.

(B) [o] processo de integração européia.

(C) uma resposta historicamente distinta de qualquer
outra.

(D) [o] trato dos três conhecidos problemas.

(E) [a] dinâmica do funcionamento do sistema
internacional.

_________________________________________________________

10. Estas são o fruto de mecanismos de permanentes
negociações intergovernamentais instigadoras do
abandono de um destino nacional solitário em prol de um
destino compartilhado.

O segmento grifado na afirmativa acima, transcrita do
4o parágrafo, tem seu sentido original reproduzido, com
outras palavras, em:

(A) que abandonaram as nações isoladas em seu ideal,
evitando um objetivo comum em seus mecanismos.

(B) que semeiam discordância em nações isoladas,
como meio de compartilhar possíveis interesses
comuns.

(C) que provocam a solidão de determinadas nações,
tendo em vista o processo de união das demais.

(D) que defendem a substituição de uma visão nacional
particular por uma reciprocidade de interesses afins.

(E) que priorizam a nacionalidade de cada um, em
detrimento da comunidade, em seus interesses
particulares.

_________________________________________________________

11. Não foi, assim, uma integração por imposição
hegemônica ...

A palavra grifada acima estabelece, no contexto, entre as
afirmativas do 3o parágrafo, a noção de ......, com o
sentido de ...... .

As lacunas estarão corretamente preenchidas,
respectivamente, por:

(A) conclusão - portanto

(B) tempo - desde que

(C) finalidade - para que

(D) comparação - desse modo

(E) restrição - porém

12. A frase em que o verbo grifado está flexionado de modo
INCORRETO é:

(A) Embaixadores de países vizinhos mediavam as
negociações de paz nas regiões em conflito.

(B) O acordo entre as duas potências foi assinado após
dirimirem os impasses políticos que dificultavam as
negociações.

(C) Autoridades envolvidas no processo de paz esperam
que as negociações dêem resultados imediatos para
toda a região.

(D) Impõem-se, no acordo encaminhado volunta-
riamente, ações políticas e econômicas em prol do
bem-estar geral.

(E) Atualmente a União Européia se constitue
de 27 países membros, com a incorporação,
inclusive, de nações do Leste Europeu.

_________________________________________________________

Atenção: As questões de números 13 a 22 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

No cenário mais catastrófico do aquecimento global,

traçado pelo cientista inglês James Lovelock, a humanidade

precisaria migrar para os pólos e para o alto das montanhas,

onde a neve e o gelo remanescentes garantiriam um clima mais

frio no verão. Seria uma espécie de volta ao berço. Foi no clima

rigoroso da última glaciação na Europa, que só

terminou 11.500 anos atrás, que o homem moderno

desenvolveu os conceitos de família, de religião e de

convivência social, os alicerces da civilização atual. Sabe-se

disso porque os homens da Idade do Gelo deixaram inúmeras

evidências arqueológicas de uma revolução criativa, iniciada há

mais de 30.000 anos.

Quando chegou à Europa, o homem era fisicamente

igual a nós e vinha equipado com a capacidade de raciocínio

abstrato, de linguagem e de cooperação social do homem

moderno. Ocorre, contudo, que até a explosão criativa da Idade

do Gelo não há provas arqueológicas daquilo que mais nos

diferencia dos animais − a habilidade cognitiva e um

comportamento condicionado por preocupações abstratas e

simbólicas. De repente, 300 séculos atrás, essas provas surgem

por toda parte na Europa. O mais exuberante registro do

nascimento da arte são as pinturas nas cavernas. São cavalos,

mamutes, renas, bisões, leões e uma infinidade de outros

mamíferos. Há também muitas imagens de animais extintos.

“Foi depois que o homem passou a representar o mundo por

meio de símbolos que se abriram as portas para a criatividade

ilimitada”, diz o Coordenador do Laboratório de Estudos

Evolutivos Humanos da Universidade de São Paulo.

Os Cro-magnon − como é chamado o antigo Homo

sapiens europeu − foram a primeira sociedade humana que se

sabe ter enterrado seus mortos com rituais. Junto aos corpos,

eram colocados colares, armas, e outros objetos de uso

cotidiano. Três corpos encontrados na Rússia vestiam túnicas
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confeccionadas com mais de 3.000 peças feitas de marfim.

Cada uma delas demorou pelo menos uma hora para ser

produzida. A única explicação para tal comportamento é a

crença de que seriam úteis na vida após a morte. São as provas

mais antigas da existência de uma experiência religiosa. O

exame de locais de acampamento revelou um padrão de

fogueiras, sinal de organização social baseada na família. O

homem da Idade do Gelo fazia arpões de chifre e há indícios de

que tecia fibras vegetais para o vestuário. O fato é que eles

costuravam suas roupas, como testemunham agulhas feitas de

ossos. Sabe-se até que usavam sapatos. Não é sem razão que,

quando a era glacial chegou ao fim, há 11.500 anos, estávamos

equipados para conquistar o mundo. Hoje, somos todos

descendentes desses criativos e habilidosos filhos da Idade do

Gelo.

(Adaptado de Duda Teixeira. Veja, 11 de abril de 2007, p. 98-99)

13. De acordo com o texto,

(A) a Europa foi o continente mais habitado desde o
início do processo de evolução, há 30.000 anos, e
seu território conserva provas arqueológicas de
grande interesse científico na determinação de toda
a história da humanidade.

(B) agulhas feitas de ossos comprovam a capacidade
criativa do homem pré-histórico e o desenvolvimento
de certas habilidades que justificam seu predomínio
sobre as outras espécies animais.

(C) povos comerciantes, existentes desde o início da
evolução, sobressaíram sobre as outras espécies no
processo evolutivo, pois garantiam seu sustento de
forma planejada e duradoura.

(D) a explosão criativa ocorrida na Idade do Gelo, com o
desenvolvimento da capacidade de abstração e do
uso de símbolos representativos da realidade,
possibilitou o nascimento da cultura humana.

(E) o aquecimento global é uma catástrofe ambiental
prevista, originando, em conseqüência, um clima
semelhante ao que permitiu o desenvolvimento
cultural da humanidade.

_________________________________________________________

14. Seria uma espécie de volta ao berço. (1o parágrafo)

A frase acima significa, considerando-se o contexto,

(A) a possibilidade de o homem moderno retornar ao
meio ambiente que possibilitou o avanço da
civilização.

(B) um retrocesso que teria ocorrido, em uma
determinada época, na evolução dos hábitos
peculiares ao homem.

(C) a valorização de atitudes que devem ser adotadas
pelo homem moderno, no sentido de se evitarem
catástrofes ambientais.

(D) a recuperação do verdadeiro local de origem do
homem pré-histórico, dentro do continente europeu.

(E) o reconhecimento de que somente as características
geográficas da Europa permitem prever a evolução
da humanidade.

15. Identifica-se um fato que permite uma conclusão coerente,
no contexto, respectivamente, entre:

(A) estabelecimento do homem nos pólos e no alto das
montanhas // final da era glacial.

(B) raciocínio abstrato, linguagem e hábitos que
caracterizam uma sociedade // chegada do homem à
Europa.

(C) rituais funerários praticados por nossos ancestrais //
existência de uma crença religiosa.

(D) cenário catastrófico do aquecimento global // sinais
de diferenciação do homem em relação aos animais.

(E) pinturas de animais em cavernas e vestígios de
fogueiras em locais de acampamento // término da
era glacial.

_________________________________________________________

16. Ocorre, contudo, que até a explosão criativa da Idade do
Gelo não há provas arqueológicas daquilo que mais nos
diferencia dos animais ... (2o parágrafo)

A restrição imposta à frase anterior pelo vocábulo grifado
acima

(A) dá origem a dúvidas de que o homem já tivesse,
realmente, capacidade de raciocínio e de vida social
que o distinguiram das outras espécies animais.

(B) questiona o fato de ter sido a chegada do homem à
Europa que tenha dado margem a uma evolução
mais rápida da capacidade cognitiva do homem.

(C) busca indícios do desenvolvimento de uma
linguagem, pois inexistem provas arqueológicas,
considerando-se o fato de não haver escrita nessa
época.

(D) aceita a hipótese de que o homem ainda não havia
evoluído suficientemente para ter uma forma de
comunicação e uma vida organizada, nos grupos
que então se formavam.

(E) confirma o fato de que só após a era glacial há
provas da existência de um pensamento abstrato,
que possibilitou o uso de símbolos na interpretação
da realidade.

_________________________________________________________

17. O segmento do texto que está reproduzido com outras
palavras, sem alteração do sentido original, é:

(A) inúmeras evidências arqueológicas = arquitetura que
parece desvendar mistérios do passado.

(B) vinha equipado com a capacidade de raciocínio
abstrato = já possuía condições de desenvolver um
pensamento abstrato.

(C) O mais exuberante registro do nascimento da arte =
onde a arte surgiu com força e beleza.

(D) da existência de uma experiência religiosa = em que
houve fortalecimento do ímpeto religioso.

(E) organização social baseada na família = o apoio
familiar foi fundamental para a organização da
sociedade.
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18. ... a humanidade precisaria migrar para os pólos e para o
alto das montanhas, onde a neve e o gelo remanescentes
garantiriam um clima mais frio no verão. (1o parágrafo)

O emprego das formas verbais grifadas acima indica,
considerando-se o contexto,

(A) hipótese passível de ser realizada no futuro.

(B) desejo de realização de um fato quase impossível.

(C) situação dificilmente alcançável, no cenário traçado.

(D) certeza da realização de uma ação, a depender de
certa condição.

(E) dúvida real, com base em fatos históricos.
_________________________________________________________

19. Junto aos corpos, eram colocados colares, armas, e
outros objetos de uso cotidiano.   (3o parágrafo)

A mesma forma de flexão verbal, grifada acima, ocorre na
frase:

(A) ... e vinha equipado com a capacidade de raciocínio
abstrato, de linguagem e de cooperação social do
homem moderno.

(B) ... que mais nos diferencia dos animais ...

(C) ... que se sabe ter enterrado seus mortos com
rituais.

(D) ... demorou pelo menos uma hora para ser
produzida.

(E) ... de que seriam úteis na vida após a morte.
_________________________________________________________

20. A frase em que a concordância verbo-nominal NÃO
respeita a norma culta é:

(A) O frio e o clima seco de montanha possibilitaram a
conservação, de um modo admirável, de um corpo
mumificado, assim como de seus objetos pessoais.

(B) Os representantes do homem de Neandertal não
deixou sinais evidentes de rituais que pudesse dar
testemunho da criatividade característica da espécie
humana.

(C) O mais provável ponto de partida de nossos
ancestrais parece ter sido o continente africano,
habitado por um dos ramos extintos da evolução do
homem.

(D) Encontraram-se vestígios fósseis que comprovam a
origem do homem de Cro-magnon bem distantes de
seu local de origem.

(E) A mais antiga múmia foi encontrada numa geleira
dos Alpes, inteiramente preservada, até mesmo com
roupas intactas.

21. ... a humanidade precisaria migrar para os pólos... (início
do texto)

A mesma norma gramatical que justifica o acento gráfico
no vocábulo grifado acima também está presente na
palavra grifada em:

(A) O mais provável ponto de partida da espécie
humana está na África, continente que foi habitado
pelo homem de Neandertal.

(B) Múmias encontradas na Rússia foram datadas de
28.000 anos atrás e, por suas vestimentas,
comprovam a existência de rituais fúnebres.

(C) A descoberta de provas arqueológicas que atestam
a evolução da espécie humana não pára, trazendo
sempre novas luzes sobre o assunto.

(D) O homem da Idade do Gelo usava sapatos, fato que
é possível comprovar, pois os dedos menores dos
pés dos esqueletos encontrados estão encolhidos.

(E) Instrumentos musicais feitos há 32.000 anos
evidenciam o fascínio que a música sempre exerceu
sobre o homem, em toda a sua história.

_________________________________________________________

22. Não há vestígios arqueológicos das vestes do homem da
Idade do Gelo.
Há dificuldades para conhecer o modo de vida dos nossos
antepassados.

Tecidos, peças de couro ou de fibras vegetais se
desfazem com o tempo.

As frases acima estão corretamente articuladas em um
único período, com clareza, correção e lógica, da seguinte
maneira:

(A) Como não há vestígios arqueológicos das vestes do
homem da Idade do Gelo, onde existe dificuldades
para conhecer o modo de vida dos nossos
antepassados, pelo fato que tecidos, peças de couro
ou de fibras vegetais se desfazem com o tempo.

(B) Tecidos, peças de couro ou de fibras vegetais se
desfazem com o tempo, não havendo, contudo,
vestígios arqueológicos das vestes do homem da
Idade do Gelo, com as dificuldades para conhecer o
modo de vida dos nossos antepassados.

(C) Não havendo vestígios arqueológicos das vestes do
homem da Idade do Gelo, onde se encontra dificul-
dades de se conhecer o modo de vida dos nossos
antepassados, sem que tecidos, peças de couro ou
de fibras vegetais se desfazerem com o tempo.

(D) Não há, contudo, vestígios arqueológicos das vestes
do homem da Idade do Gelo, o que torna as
dificuldades de conhecer o modo de vida dos nossos
antepassados, desde que tecidos, peças de couro
ou de fibras vegetais se desfazem com o tempo.

(E) Uma das dificuldades para conhecer o modo de vida
dos nossos antepassados é o fato de tecidos, peças
de couro ou de fibras vegetais se desfazerem com o
tempo, não havendo, portanto, vestígios arqueoló-
gicos das vestes do homem da Idade do Gelo.
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Atenção: As questões de números 23 a 30 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

Decorar e revestir o corpo com o objetivo de criar

vínculos culturais e emotivos, assim como manifestar crenças e

valores da civilização, sempre foram preocupações do homem

ao longo de sua existência. O anseio em mostrar-se em sintonia

com as novas tendências é uma necessidade histórica. O

conceito de moda nasceu no final da Idade Média – período em

que a forma de vestir ganhou relevância. O declínio do

feudalismo e o desenvolvimento das cidades viram surgir uma

nova classe social – a burguesia. Enriquecidos pelo comércio,

os burgueses passaram a imitar as roupas de uso até então

exclusivo da aristocracia.

A necessidade de diferenciação fez que os aristocratas

se dedicassem a criar sempre novos trajes para distinguirem-se

na aparência e hierarquia, impulsionando os primeiros

movimentos da engrenagem: os nobres criavam e os burgueses

copiavam. Esse sistema perdurou até o século XIX, quando a

moda, pela primeira vez, enfrentou um processo de

democratização, atingindo todas as classes sociais e ampliando

o conceito aplicado até hoje – o de atender ao gosto e aos

anseios de afirmação pessoal, além de expressar idéias e

sentimentos.

O desejo de mostrar-se em sintonia com o novo ainda

funciona como uma necessidade de demonstrar algum tipo de

poder. "Após seis séculos, a moda continua servindo de recurso

para ostentar riqueza. É a maneira que o ser humano encontrou

de manifestar, por meio das roupas e acessórios, que pertence

a uma classe social que o diferencia e individualiza", afirma a

historiadora Kathia Castilho, professora de Moda.

Mas o que é moda? Um historiador britânico costuma

dizer que moda significa muito mais do que a roupa em si.

Funciona como o espelho das mudanças sociais e culturais da

civilização. Acompanha, simboliza e retrata as transformações

vividas pelo homem e pela sociedade ao longo dos séculos.

Mais do que um desfile de tendências, revela uma linguagem

não-verbal. Não é assunto exclusivo das elites; ao contrário,

está muito mais próxima da vida real. No dia-a-dia das ruas, as

pessoas identificam-se pelas roupas. Conseguem expressar

idade, sexo, personalidade, classe social, gostos e até mesmo

estado de humor graças à aparência.

Para o filósofo francês Gilles Lipovetsky, autor de O

império do efêmero – uma espécie de bíblia sobre o assunto –,

a roupa perderá, com o passar do tempo, a herança adquirida

na Idade Média, de transmitir visualmente a posição social do

indivíduo, para tornar-se algo essencialmente prático. Ele aceita

a presença de tecidos inteligentes – aqueles que permitem troca

de calor, mantendo o corpo quente no frio e vice-versa, ou

evitam bactérias. Mas faz algumas ressalvas. A reflexão fará

diferença em um mundo onde a tecnologia imperará em todos

os âmbitos da sociedade. A figura do estilista não

desaparecerá, pelo contrário. Para Lipovetsky, a criatividade, as

idéias e o saber serão “artigos de luxo”. Este, aliás, um dos

jargões preferidos do mundo da moda.

(Adaptado de Mariana Kalil. Superinteressante, setembro
2003, p. 61-65)

23. Percebe-se claramente no texto que

(A) a moda, apesar de sua valorização comercial no
mundo moderno, reflete uma visão individualista da
vida, por tratar-se de gosto bastante pessoal.

(B) a evolução no vestuário das pessoas nas diversas
épocas da história da humanidade reflete o
desenvolvimento cultural e social de cada uma
delas.

(C) o hábito de cobrir o corpo surgiu muito cedo na
história da humanidade, como conseqüência do
aparecimento de valores religiosos nas sociedades
primitivas.

(D) a imitação dos trajes usados pelos nobres impulsionou
a nova classe social a uma atividade bastante lucrativa,
com o comércio de roupas e de tecidos.

(E) o processo de democratização do gosto expresso no
vestuário levou a uma perda do  valor, atribuído à
moda, de demonstrar gosto e afirmação pessoais.

_________________________________________________________

24. O anseio em mostrar-se em sintonia com as novas
tendências é uma necessidade histórica.   (1o parágrafo)

De acordo com o texto, a afirmativa acima faz sentido porque

(A) a moda se preocupa sempre em imitar pessoas de
maior poder na sociedade.

(B) o uso diferenciado de roupas dentro da moda denota
gosto pessoal em seu grupo.

(C) a maneira de vestir-se surge como forma de
demonstração de valores sociais.

(D) o conceito de moda é muito antigo, existente desde
o início da evolução do homem.

(E) a vestimenta dos nobres motivou o comércio, meio
de enriquecimento da burguesia.
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25. ... período em que a forma de vestir ganhou relevância.
(1o parágrafo)

Justifica-se a afirmativa acima por ter havido necessidade de

(A) demonstração de poder e distinção da aristocracia
no momento histórico do surgimento de uma nova
classe social formada por ricos comerciantes.

(B) fortalecimento dos laços sociais entre as duas
classes então dominantes, aristocracia e burguesia,
com o uso de roupas de gosto semelhante.

(C) movimentação da riqueza acumulada pela
burguesia, após o surgimento de hábitos mais
requintados, e até mesmo luxuosos, da aristocracia.

(D) reconhecimento do poder e do prestígio próprios da
burguesia, com o uso de novidades que apareciam,
trazidas pelo comércio.

(E) emprego de recursos advindos de atividade comercial
no vestuário que, na época, surgia como um bem a
ser consumido por todas as classes sociais.

_________________________________________________________

26. É correto afirmar que o texto aponta

(A) discordância generalizada entre especialistas em
história da moda sobre o fato de ser ainda hoje uma
forma de afirmação pessoal.

(B) opiniões opostas de dois estudiosos do mundo da
moda – uma historiadora e um filósofo – em relação
ao papel que ela desempenha.

(C) necessidade de reavaliação dos ditames da moda
atual, em que se perderam suas características de
afirmação da classe social do indivíduo.

(D) declínio da importância da moda como meio de
valorização individual, num mundo essencialmente
democrático.

(E) alterações radicais no mundo da moda, em que a
tecnologia acessível a todos ultrapassará a figura do
estilista.

_________________________________________________________

27. – uma espécie de bíblia sobre o assunto –   (último
parágrafo)

Em relação à frase transcrita acima, é correto afirmar que
se trata de

(A) um comentário que desvaloriza a importância do
autor citado.

(B) intenção de despertar maior interesse, ao relacionar
moda e religião.

(C) um fato que comprova o valor da moda desde os
tempos mais antigos.

(D) uma informação que transforma a moda em assunto
quase religioso.

(E) uma opinião, ao reconhecer o acentuado valor da
obra citada.

28. Conseguem expressar idade, sexo, personalidade, classe
social, gostos e até mesmo estado de humor graças à
aparência.   (4o parágrafo)

O segmento grifado acima está reescrito com outras
palavras, sem alterar o sentido original, em:

(A) devido ao modo de se mostrarem.

(B) conquanto tenham um estilo gracioso.

(C) para que se mostrem agradáveis.

(D) caso se mostrem graciosos.

(E) até mesmo sem intenção explícita.
_________________________________________________________

29. Para Lipovetsky, a criatividade, as idéias e o saber serão
"artigos de luxo".   (final do texto)

As aspas

I. conferem sentido especial à expressão no contexto,
para valorizar a figura do estilista.

II. identificam uma expressão inerente ao mundo da
moda.

III. assinalam emprego de expressão fora de contexto,
por ser exemplo de gíria.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) II e III.
_________________________________________________________

30. ... que pertence a uma classe social que o diferencia e
individualiza...   (3o parágrafo)

O pronome grifado acima substitui corretamente, no
contexto,

(A) o novo.

(B) o desejo.

(C) o ser humano.

(D) algum tipo de poder.

(E) recurso para ostentar riqueza.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. O Decreto no 94.406, de 08 de junho de 1987, determina
ao técnico de Enfermagem assistir ao enfermeiro na

I. prestação de cuidados diretos de Enfermagem a
pacientes graves.

II. prevenção e controle das doenças transmissíveis
em geral, em programas de vigilância epidemiológica.

III. prevenção e controle sistemático de danos físicos
que possam ser causados a pacientes durante a
assistência da saúde.

É correto o que se afirma em

(A) I e III, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) I, II e III.
(D) I, apenas.
(E) II, apenas.

_________________________________________________________

32. É considerado um Princípio Fundamental do Código de
Ética dos Profissionais de Enfermagem:

(A) exercer a profissão sem autonomia, respeitando em
parte aos preceitos legais da Enfermagem.

(B) prestar assistência à saúde visando a promoção do
ser humano.

(C) atualizar seus conhecimentos técnicos, científicos e
culturais, bimestralmente.

(D) cooperar com a interrupção da gravidez indesejável,
por motivo engênico.

(E) colaborar com a prática de eutanásia, como membro
da equipe multiprofissional.

_________________________________________________________

33. Uma das funções do tecido epitelial é

(A) ser a principal fonte de energia do organismo.

(B) apresentar-se como reserva alimentar.

(C) produzir sinapses entre os dendritos.

(D) ser o arcabouço básico de sustentação de ossos,
tendões e ligamentos.

(E) proteger o organismo contra ação mecânica: atrito,
mudanças de temperatura, entre outras.

_________________________________________________________

34. Os principais músculos localizados nos membros superio-
res e inferiores são, respectivamente,

(A) deltóide e vasto lateral.
(B) romboíde e pronador redondo.
(C) escaleno e transverso.
(D) tríceps e serrátil.
(E) bucinador e glúteo.

_________________________________________________________

35. Segundo Fortes (1997), são nutrientes essenciais na
formação de enzimas, hormônios e células. São
indispensáveis no processo de crescimento e regeneração
dos tecidos.

Essa função é atribuição de

(A) gorduras.
(B) vitaminas.
(C) proteínas.
(D) minerais.
(E) carboidratos.

36. Uma orientação da enfermagem para pessoas que utili-
zam diuréticos é

(A) controlar periodicamente a pressão arterial.

(B) administrar medicação de preferência no período
noturno.

(C) observar sinais de hiperpotassemia: pulso filiforme,
hipertensão arterial, câimbra, fraqueza e sonolência.

(D) observar alterações como hirsutismo.

(E) manter alimentação pobre em potássio.
_________________________________________________________

37. Os antieméticos têm indicação farmacológica para

(A) antagonizar seletivamente a ação da histamina na
secreção gástrica.

(B) combater náuseas e vômitos, distúrbios da
motilidade gastrointestinal.

(C) facilitar a evacuação e auxiliar no trânsito intestinal.

(D) retardar o trânsito renal diminuindo o conteúdo
hídrico.

(E) prevenir ou controlar fenômenos trombólicos.
_________________________________________________________

38. O médico do trabalho de uma empresa prescreve a um
funcionário Garamicina 80 mg intra-muscular 12/12 horas.
Há no ambulatório da empresa Garamicina de 40 mg em
ampolas de 01 mL. Deve-se, então, administrar, no
funcionário,

(A)   5 mL.

(B) 10 mL.

(C)   6 mL.

(D)   2 mL.

(E) 12 mL.

_________________________________________________________

39. A bactéria cuja transmissão mais freqüente se faz pela via
fecal-oral é

(A) Pseudomonas aeruginosa.

(B) Candida albicans.

(C) Trypanosoma cruzi.

(D) Staphylococcus aureus.

(E) Escherichia coli.

_________________________________________________________

40. É uma doença causada por bactéria do gênero Leptospira
e que atinge o homem a partir do seu principal
reservatório natural na zona urbana. A doença em questão
e seu reservatório são, respectivamente,

(A) dengue e Aedes aegypti.

(B) esquistossomose e caramujo.

(C) leptospirose e rato.

(D) malária e Anopheles.

(E) febre amarela e Aedes aegypti.
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41. No diabetes mellitus, a enfermagem deve orientar para

I. uma dieta equilibrada, com menos açúcar e mais
sal e gorduras, incentivando a ingestão de frutas e
verduras.

II. limitar ou abolir o consumo de álcool, cigarro e café.

III. limitar a prática de exercícios físicos e dos momen-
tos prazerosos.

IV. manter os pés limpos e secos, realizando, neles,
massagens e lubrificação.

É correto o que se afirma em

(A) II e III, apenas.

(B) II e IV, apenas.

(C) I, II e IV, apenas.

(D) II, III e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.
_________________________________________________________

42. A baixa adesão do tratamento, resultando em seqüelas
como infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca
congestiva, insuficiência renal e acidente vascular
cerebral, são as características principais da

(A) pacreatite crônica.
(B) donovanose.
(C) uretrites.
(D) hipertensão arterial.
(E) empiema pleural.

_________________________________________________________

43. Um dos cuidados de enfermagem na assistência aos
portadores de tumores, nos casos de alopécia, é

(A) usar pentes de dentes largos.

(B) lavar a cabeça esfregando fortemente o couro cabe-
ludo.

(C) usar xampus e outras substâncias químicas à von-
tade.

(D) expor a cabeça ao sol, sem proteção.

(E) orientar para lavar os cabelos quinzenalmente.
_________________________________________________________

44. Na assistência de enfermagem em otologia deve-se
orientar para

(A) retirar constantemente o cerúmen com cotonete ou
solução alcoólica.

(B) fazer compressas frias na região com otite, durante
72 horas.

(C) combater a vertigem com movimentos bruscos e na
posição ereta.

(D) realizar lavagem local diária com solução salina.

(E) combater a otalgia com compressas quentes e secas.
_________________________________________________________

45. Um estado psicótico agudo que surge após diminuição ou
abstinência de ingestão de álcool é chamado de

(A) esquizofrenia.
(B) depressão.
(C) distúrbio bipolar.
(D) delirium tremens.
(E) distúrbio epilético.

46. Um dos princípios organizacionais do Sistema Único de
Saúde − SUS (1988) é

(A) centralização dos recursos financeiros.

(B) ênfase na saúde curativa.

(C) priorização dos níveis secundários e terciários de as-
sistência.

(D) priorização do acesso universal nos diferentes níveis
de assistência.

(E) exclusão da participação da população nas questões
que dizem respeito à saúde.

_________________________________________________________

47. Na profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis
(DST) deve-se informar que

(A) existem vacinas e uma pessoa não pode ter uma
mesma DST mais de uma vez.

(B) não se deve ter vergonha de procurar um serviço de
saúde, pois este é imprescindível para o sucesso do
tratamento.

(C) os agentes causadores sobrevivem fora do sistema
genital humano.

(D) ao andar descalço, em casa ou na rua, ou ao com-
partilhar utensílios para comer, pode-se adquirir DST.

(E) com o sexo seguro, que é a troca constante de par-
ceiros sem o uso de preservativos, são menores as
chances de adquirir uma DST.

_________________________________________________________

48. A vacina da BCG (Bacilo de Calmette-Guérin) confere
imunidade ao recém-nascido contra

(A) sarampo.
(B) difteria.
(C) tuberculose.
(D) parotidite.
(E) brucelose.

_________________________________________________________

49. Doença milenar, infecto-contagiosa, crônica e curável.
Tem como sinais e sintomas lesões de pele com alteração
de sensibilidade pela instalação do bacilo nas terminações
nervosas da pele. Essa descrição refere-se a

(A) hanseníase.
(B) tuberculose.
(C) diabete.
(D) hepatite B.
(E) febre maculosa.

_________________________________________________________

50. Com relação à lavagem das mãos é correto afirmar:

(A) É a ação menos importante para a prevenção e
controle das infecções hospitalares.

(B) A realização da técnica correta elimina todos os
microorganismos  presentes nas mãos.

(C) O uso de luvas dispensa a sua realização, antes e
após contatos que envolvam pele, mucosas, sangue
e outros fluidos corpóreos.

(D) Sua utilização com anti-sépticos  não é
recomendada na realização de procedimentos
invasivos.

(E) Tem como objetivo reduzir a transmissão de
microorganismos pelas mãos e sua eficácia depende
da duração e de técnica adequada.
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51. O processo de destruição de todas as formas de vida
microbiana (bactérias nas formas vegetativas e esporu-
ladas, fungos e vírus), mediante a aplicação de agentes
físicos e químicos, é chamado de

(A) desinfestação.

(B) desinfecção.

(C) sanitização.

(D) esterilização.

(E) limpeza.
_________________________________________________________

52. Deve-se utilizar os seguintes EPIs (equipamentos de pro-
teção individuais) nas atividades de coleta de exames de
sangue, urina e fezes:

(A) avental e óculos.

(B) óculos e anti-séptico para lavar as mãos.

(C) máscara e óculos.

(D) avental e máscara.

(E) sabão para lavar as mãos e luvas.
_________________________________________________________

53. Analisam-se vários fatores para previsão dos materiais
nas unidades de saúde. Para fazer uma previsão de
materiais bem sucedida, deve-se DESCONSIDERAR do
processo o seguinte fator:

(A) característica da clientela atendida.

(B) freqüência no uso de materiais.

(C) solicitação de pedido extra.

(D) durabilidade do material.

(E) peridiocidade da reposição do material.
_________________________________________________________

54. Uma criança de 06 (seis) anos, por descuido dos cuidado-
res, sofre queimaduras de segundo grau, ao brincar com
fósforos. Nesse caso, a enfermagem deve ficar atenta aos
seguintes sinais:

(A) pele com vermelhidão e dor local, com formação de
bolhas.

(B) dor intensa na região queimada com destruição de
músculos.

(C) pele sem vermelhidão e sem dor, com formação de
bolhas.

(D) destruição de músculos e nervos, sem dor local.

(E) pele com cor esverdeada , sem dor e com destruição
de nervos.

_________________________________________________________

55. Após a ocorrência de um atropelamento, a vítima apre-
senta hemorragia em membro inferior direito. Ao socorrê-la,
uma das condutas que o técnico de enfermagem deve
realizar é

(A) aplicar compressas quentes nos membros, para ali-
viar as dores.

(B) movimentar a vítima para avaliar a extensão do fe-
rimento.

(C) garrotear o membro para interromper a hemorragia.

(D) aplicar um curativo com gazes limpas embebidas
com álcool.

(E) deitar a vítima com o membro afetado elevado.

56. Chega ao Pronto-Socorro uma idosa, vítima da ingestão
de solução tóxica, que estava acondicionada em um fras-
co de refrigerante no armário do lavatório da cozinha. A
primeira providência a ser tomada é

(A) estimular a atividade física.

(B) provocar êmese.

(C) oferecer leite ou água doce.

(D) identificar a solução tóxica.

(E) administrar analgésicos.
_________________________________________________________

57. Em situação de desmaio, a conduta indicada é

(A) colocar a vítima em pé para respirar melhor.

(B) deitar a vítima de costas e afrouxar suas roupas.

(C) providenciar água gelada para passar no rosto, pul-
sos e nuca.

(D) levantar a vítima e forçá-la a caminhar para ativar
sua circulação.

(E) providenciar líquidos quentes e alimentos doces
para reanimá-la.

_________________________________________________________

58. Uma medida de primeiros socorros a ser adotada nas
crises convulsivas é

(A) afastar objetos próximos e proteger a cabeça.

(B) dar tapinhas no rosto e jogar água morna no corpo
da vítima.

(C) administrar analgésicos, por via oral, para acalmar a
crise.

(D) tentar impedir os movimentos convulsivos.

(E) estimular a caminhada após a convulsão.
_________________________________________________________

59. Dentro do refrigerador, a variação de temperatura, em oC,
utilizada para a conservação de vacinas, deve ser de:

(A) −5  a +10

(B) −2  a +12

(C) +2  a +8

(D) +6  a +8

(E) −1  a +12
_________________________________________________________

60. O vírus da poliomielite é transmitido por via

(A) urinária.

(B) fecal-oral.

(C) aérea.

(D) dermatológica.

(E) sexual.
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