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PORTUGUÊS  
Texto:  

 

O império da vaidade 
 

Você sabe porque a televisão, a publicidade, o 
cinema e os jornais defendem os músculos 
torneados, as vitaminas milagrosas, as modelos 
longilíneas e as academias de ginástica? Porque 
tudo isso dá dinheiro. Sabe porque ninguém fala do 
afeto e do respeito entre duas pessoas comuns, 
mesmo meio gordas, um pouco feias, que fazem 
piquenique na praia? Porque isso não dá dinheiro 
para os negociantes, mas dá prazer para os 
participantes. 
 
O prazer é físico, independentemente do físico que 
se tenha: namorar, tomar milk-shake, sentir o sol na 
pele, carregar o filho no colo, andar descalço, ficar 
em casa sem fazer nada. Os melhores prazeres são 
de graça – a conversa com o amigo, o cheiro do 
jasmim, a rua vazia de madrugada - , e a 
humanidade sempre gostou de conviver com eles. 
Comer uma feijoada com os amigos, tomar uma 
caipirinha no sábado também é uma grande pedida. 
Ter um momento de prazer é compensar muitos 
momentos de desprazer. Relaxar, descansar, 
despreocupar-se, desligar-se da competição, da 
áspera luta pela vida – isso é prazer. 
 
Mas vivemos num mundo onde relaxar e desligar-se 
se tornou um problema. O prazer gratuito, 
espontâneo, está cada vez mais difícil. O que 
importa, o que vale, é o prazer que se compra e que 
se exibe, o que não deixa de ser um aspecto da 
competição. Estamos submetidos a uma cultura 
atroz, que quer fazer-nos infelizes, ansiosos, 
neuróticos. As filhas precisam se Xuxas, as 
namoradas precisam ser modelos que desfilam em 
Paris, os homens não podem assumir sua idade. 
 
Não vivemos a ditadura do corpo, mas seu 
contrário: um massacre da indústria e do comércio. 
Querem que sintamos culpa quando nossa silhueta 
fica um pouco mais gorda, não porque querem que 
sejamos mais saudáveis – mas porque, se não 
ficarmos angustiados, não faremos mais regimes, 
não compraremos mais produtos dietéticos, nem 
produtos de beleza, nem roupas e mais roupas. 
Precisam da nossa impotência, da nossa 
insegurança, da nossa angústia. 
 
O único valor coerente que essa cultura apresenta é 
o narcisismo. 
(...) 
 
LEITE, Paulo Moreira. O Império da Vaidade. Veja, 
agosto. 1995. p. 79 
 

O prazer é físico, independentemente do físico 
que se tenha: namorar, tomar milk-shake, 
sentir o sol na pele, carregar o filho no colo 
 
 

1. De acordo ao texto, é correto afirmar que: 
 

I- Os meios de comunicação promovem o culto 
ao corpo porque estão preocupados com a 
saúde do povo. 

II- O interesse dos fabricantes, comerciantes e 
anunciantes é vender seus produtos e ganhar 
dinheiro. 

III- Quantos mais inseguros de sua beleza, mais 
os consumidores tenderão a comprar. 

 
Estão corretas as alternativas: 
 

a) II e III 
b) I e III 
c) Apenas a I 
d) I e II 
e) Apenas a III 

 
2. De acordo ao texto é INCORRETO afirmar que: 
 

a) O Prazer é físico. 
b) O prazer espontâneo esta cada vez mais difícil. 
c) Vivemos num mundo que nos obriga a relaxar e 

nos desligar, mesmo que não queiramos. 
d) O mundo precisa de nós cada vez mais fortes e 

seguros de nossas ações para sermos 
consumidores incontroláveis. 

e) Os melhores prazeres são de graça. 
 

3. O texto nos leva a concluir que: 
 

a) A preocupação com o corpo é algo natural, que 
todas as pessoas têm, incondicionalmente. 

b) A preocupação com o corpo é algo genético, ou 
seja, é determinado pela influência que o homem 
sofre no meio em que vive. 

c) A preocupação com a beleza não é algo natural, 
mas criado pela mídia. 

d) A preocupação com a beleza não existe, é uma 
fantasia. 

e) Todos os homens têm todo o controle da sua vida 
no que diz respeito aos padrões de beleza. 

 
4. O autor praticamente conversa com o leitor, isso é 

feito: 
 

a) Através do uso nos pronomes oblíquos, que 
causam a sensação de um discurso direto. 

b) Através da linguagem que utiliza o padrão culto da 
língua portuguesa. 

c) Através do uso do pronome você e perguntas 
feitas ao leitor. 

d) Com a utilização do discurso indireto nos 
primeiros parágrafos. 

e) Com o uso da informalidade apenas no início do 
texto. 
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5. O autor afirma que os melhores prazeres são de 

graça, no entanto ele tem uma preocupação que 
é: 

 
a) A mídia nos faz crer que é necessário pagar um 

preço pelos prazeres. 
b) Não estamos vivendo como a mídia nos propõe, 

mas criando outra modo de vida. 
c) Não temos dinheiro para comprar o que a mídia 

nos impõe, e não nos preocupamos com isso. 
d) Compramos o que a mídia nos impõe e isso faz 

todas as pessoas mais infelizes, pois o prazer 
só pode ser adquirido através do trabalho árduo. 

e) Não é necessário comprar todas as coisas para 
sermos felizes, apenas aquilo que nos 
proporciona beleza. 

 
6. “As filhas precisam ser Xuxas” (Linha...). O autor 

utiliza esse exemplo para mostrar que: 
 

a) Xuxa é o melhor exemplo de cidadão bem 
sucedido da nossa sociedade. 

b) Para ser uma grande modelo que pode desfilar 
em Paris, primeiro é necessário ser como Xuxa. 

c) Não é preciso esforço para vencer na vida, 
nessa estrutura social em que vivemos. 

d) Na nossa sociedade ou somos grandes 
estrelas, ou seremos massacrados pela mídia, 
que nos quer cada vez menos narcisistas. 

e) É preciso sempre ser melhor em alguma coisa, 
ou mais belo, ou mais atlético. 

 
7. Está com a pontuação mais adequada: 
 

a) A mídia, está corrompendo os jovens, e os 
convencendo de que a vida só vale a pena se 
atendermos aos padrões de beleza por ela 
impostos. 

b) A mídia está corrompendo, os jovens e os 
convencendo de que, a vida só vale a pena se 
atendermos aos padrões de beleza por ela 
impostos. 

c) A mídia, está corrompendo os jovens e os 
convencendo de que a vida só vale a pena se 
atendermos aos padrões de beleza por ela 
impostos. 

d) A mídia está corrompendo os jovens e os 
convencendo de que a vida só vale a pena se 
atendermos aos padrões de beleza por ela 
impostos. 

e) A mídia está: corrompendo os jovens; e os 
convencendo de que; a vida só vale a pena se 
atendermos aos padrões de beleza por ela 
impostos. 

 
8. Em relação à regência, está correta: 
 

a) Preferia namorar do que trabalhar. 
b) Preferia mais trabalhar a brincar. 
c) Preferia trabalhar a namorar. 
d) Preferia trabalhar à brincar. 
e) Preferia muito mais namorar que trabalhar. 

 

 
9. No período: Você sabe que temos necessidade de 

você. O termo destacado é: 
 

a) Vocativo 
b) Aposto 
c) Objeto indireto 
d) Complemento nominal 
e) Adjunto adverbial 

 
10. O uso do acento grave não é necessário em: 
 

a) Vou a França no próximo ano. 
b) Ele retornou a Itabuna. 
c) O presidente foi a Colômbia. 
d) Retornarei logo a Bahia. 
e) Ele se referiu a irmã. 

 
MATEMÁTICA  

11. De um aeroporto partem todos os dias, três 
aviões que fazem rotas internacionais. O 
primeiro avião faz a rota de ida e volta em 5 dias; 
o segundo em 6 dias e o terceiro em 12 dias. Se 
num certo dia, os três aviões partirem 
simultaneamente, depois de quantos dias esses 
aviões partirão novamente no mesmo dia? 
 

a) 23 dias 
b) 30 dias 
c) 42 dias 
d) 60 dias 
e) 120 dias 

 
12. Uma rodovia passa pelas cidades A, B, C e D. 

Sabe-se que de A até D a distância é de 960 
quilômetros e que da cidade C para cidade D, a 
distancia equivale a 2/5 da distancia de A para D. 
Quantos quilômetros percorrerá um motorista 
que sair da cidade A até a cidade C? 
 

a) 768 
b) 384 
c) 576 
d) 476 
e) 192 

 
13. O valor da equação x - 2 + 2x = 2 é: 

                              6        3     4 
 

a) 5 
b) -5 
c) 1/5 
d) 1 
e) -1 

 
14. A razão entre as idades de um neto e seu avô é 

de 3:5. Se o neto tem 48 anos, qual a idade do 
avô? 
 

a) 90 anos 
b) 80 anos 
c) 85 anos 
d) 92 anos 
e) 98 anos 
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15. Um avicultor comprou ração suficiente para 

alimentar 750 aves por 20 dias. Se este 
avicultor comprasse mais 500 aves, a ração 
comprada, seria suficiente apenas para: 
 

a) 18 dias 
b) 15 dias 
c) 14 dias 
d) 12 dias 
e) 10 dias 

 
16. Uma loja resolve fazer uma promoção dando 

desconto de 15% para compras entre R$ 
1.200,00 e R$ 2.000,00.  Porém não aumentou o 
volume das vendas. Resolveu então aumentar 
em 10% o desconto já anunciado. Com base 
nessa informação o cliente que fez uma 
compra no valor de R$ 1.600,00 teve quanto de 
desconto, em reais? 
 

a) R$ 240,00 
b) R$ 250,00 
c) R$ 264,00 
d) R$ 424,00 
e) R$ 400,00 

 
17. Uma piscina tem medidas de comprimento de 

3,5m; de largura 4,00m e de profundidade 
5,00m. Quantos litros de água são necessários 
para encher totalmente esta piscina? 
 

a) 70 000 
b) 7000 
c) 700 
d) 70 
e) Todos estão incorretos 

 
18. As raízes da equação do 2º grau: x² = 2x – 15 = 

0 é: 
 

a) (-3,5) 
b) (-3,-5) 
c) (-5,3) 
d) (-6,10) 
e) (6,5) 

 
19. As idades de pai e filho somam hoje 52 anos; 

mas há 10 anos a idade do pai era 15 vezes a 
idade do filho. Qual é a idade do pai e a idade 
do filho? 
 

a) 50 anos; 35 anos 
b) 40 anos ; 12 anos 
c) 60 anos; 15 anos 
d) 40 anos; 25 anos 
e) 50 anos; 13 anos 

 
20. A importância de R$ 300,00 emprestada a taxa 

de 60% ao ano, no final de 8 meses rende juros 
simples de: 
 

a) R$ 120,00 
b) R$ 180,00 
c) R$ 240,00 
d) R$ 1 220,00 
e) Todas estão incorretas 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

 
21. O conjunto de material necessário para passar 

sonda nasogástrica inclui todos abaixo, exceto: 
 

a) cuba-rim 
b) estetoscópio 
c) seringa de 20ml 
d) xylocaína spray 
e) nenhuma das anteriores 

 

22. Na injeção intramuscular a aplicação pode ser 
feita em todos os músculos abaixo citados, 
exceto: 

 
a) músculo glúteo 
b) músculo deltóide 
c) músculo vasto lateral da coxa 
d) tríceps 
e) nenhuma das anteriores  

 

23. Enteróclise significa: 
 

a) introdução de líquidos através do reto 
b) abertura cirúrgica do intestino para drenagem de 

fezes 
c) alimentação via intestino delgado 
d) endoscopia do intestino delgado 
e) nenhuma das anteriores 

 

24. Na rotina de enfermagem, não se utiliza para 
verificação de pulso: 

 
a) a artéria radial 
b) a artéria temporal 
c) a artéria poplítea 
d) a artéria carótida 
e) nenhuma das anteriores 

 

25. Não é subdivisão do intestino grosso: 
 

a) ceco 
b) duodeno 
c) colon descendente 
d) colon ascendente 
e) nenhuma das anteriores 

 

26. Grau de saturação de oxigênio no sangue em 
condições normais:  

 
a) 30 a 50% 
b) 50 a 80% 
c) 96 a 97% 
d) 98 a 100% 
e) nenhuma das anteriores 
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27. Doença infecto-contagiosa que é transmitida 
por contato direto com doentes ou portadores, 
pelas gotículas e secreções, e por contato 
indireto através de fômites – trata-se de: 

 
a) difteria 
b) hepatite B 
c) hepatite C 
d) tétano 
e) nenhuma das anteriores 

 

28. Forma de administrar oxigênio em pacientes 
crônicos, com comodidade, mas provocando 
importante secura das mucosas e com 
dificuldades de mantê-la fixa – trata-se de: 

 
a) cânula nasal 
b) máscara de Venturi 
c) cânula para traqueostomizados 
d) máscara para traqueostomizados 
e) nenhuma das anteriores  

 

29. A solução padrão da dopamina é composta de: 
 

a) 02 ampolas de Dopamina e 230ml de SG 5% 
b) 01 ampola de Dopamina e 230ml de SG 5% 
c) 01 ampola de Dopamina e 210ml de SG 5% 
d) 02 ampolas de Dopamina e 210ml de SG 5% 
e) nenhuma das anteriores 

 

30. Droga com ação vasoconstrictora utilizada em 
estados de choque: 

 
a) dobutamina 
b) acetilcolina 
c) digoxina 
d) epinefrina 
e) nenhuma das anteriores 

 

31. O diazepan, indicado no controle de crises 
convulsivas, deve ser cuidadosamente 
administrado devido à possibilidade de: 

 
a) crise hipertensiva 
b) hemorragia digestiva 
c) depressão respiratória 
d) taquicardia 
e) nenhuma das anteriores 

 

32. Em crises convulsivas, a posição lateralizada 
da cabeça está indicada para prevenção de 

 
a) parada cardio-respiratória 
b) pneumonia de aspiração 
c) hipotensão arterial 
d) bradicardia 
e) nenhuma das anteriores 

 

 

 
33. Não é doença de notificação compulsória: 
 

a) hepatite viral B 
b) hepatite viral C 
c) tétano neonatal 
d) difteria 
e) nenhuma das anteriores 

 

34. Paciente com insuficiência renal e em oligúria 
deve estar com o débito urinário das 24 horas: 

 
a) acima de 1000ml 
b) acima de 1500ml 
c) entre 500 e 1000ml 
d) de zero 
e) nenhuma das anteriores 

 

35. No caso da questão anterior, deve-se esperar 
que o paciente apresente: 

 
a) hiponatremia 
b) hipermagnesemia 
c) hipopotassemia 
d) hipercalcemia 
e) nenhuma das anteriores 

 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 
 
 
 
 
 

36. O Filme “Central do Brasil” havia sido o último 
filme brasileiro a conquistar o Urso de Ouro, em 
Berlim. O filme brasileiro que repetiu o feito 
recentemente foi: 

 
a) O Auto da Compadecida 
b) Amarelo Manga 
c) Carandiru 
d) Tropa de Elite 
e) Cidade de Deus 

 
37. Leia as afirmações a seguir a respeito do caso 

Isabella e assinale a alternativa correspondente 
à seqüência correta: 

 
(   ) A polícia deu por encerrada suas 
investigações no caso do assassinato da menina 
Isabella Nardoni, de 5 anos, incriminando seu 
pai, Alexandre Nardoni e sua madrasta, Ana 
Carolina Jatobá, e determinando a prisão destes. 
(   ) Não há uma prova definitivamente 
conclusiva que os defina como realmente 
autores da morte da menina. O inquérito final 
baseou-se apenas nas evidências encontradas. 
(   ) Anna Carolina foi transferida na última sexta-
feira para Tremembé, depois de ser hostilizada 
pelas presas do Carandiru, em São Paulo. 

 
a) V-F-V 
b) V-V-F 
c) F-V-V 
d) V-V-V 
e) F-F-V 
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38. A favela da rocinha passou recentemente por 

um “choque de ordem”, que começou com 
limpeza de ruas e intensa articulação 
comunitária. O tráfico ficaria na parte alta da 
favela para não ameaçar segurança do evento. 
Tudo isso para receber a visita do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, cujo objetivo era: 

 
a) O lançamento das obras do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC). 
b) Anunciar o projeto de reforma da segurança 

pública no Rio de Janeiro. 
c) A apresentação do candidato do presidente 

para a prefeitura do Rio de Janeiro. 
d) Realizar uma discussão a respeito da violência 

e da situação de pobreza local. 
e) Lançar o projeto Fome Zero na periferia do Rio 

de Janeiro. 
 

39.  No Pan-americano realizado no Rio de 
Janeiro, em 2007, o Brasil quebrou o ser 
recorde em medalhas em pan-americanos, que 
era de 82 medalhas, em Mar del Plata/1995. Em 
2007, disputando em casa os brasileiros, em 
relação à quantidade de medalhas, terminaram 
a competição em: 

 
a) 1º lugar 
b) 2º lugar 
c) 3º lugar 
d) 4º lugar 
e) 5º lugar 

 
40. O presidente do senado recentemente reeleito 

foi: 
 

a) Arlindo Chinaglia 
b) Renan Calheiros 
c) José Sarney 
d) ACM Neto 
e) José Dirceu 

 




