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Português 

 
Texto I 
 

Sem culpa e sem vergonha 
 

No ano passado, a corrupção da política brasileira 
costumava andar de mãos dadas com a inflação. O 
resultado dessa combinação era a crise institucional. Hoje, 
morto o dragão inflacionário e com o sistema aberto a uma 
maior competitividade, a corrupção que, entre outras 
coisas, bloqueia a eficiência dos serviços públicos, surge 
em estado puro e remete a questões fundamentais. De 
onde vem, afinal, essa roubalheira institucionalizada que, 
como revela o governo Lula, independe de coloração 
ideológica e partido político? Seria ela o resultado das 
nossas origens como uma colônia semi-abandonada, 
povoada por degredados e gente capaz de tudo para subir 
na vida? Estaria ligada a um mero banditismo, pronto a ser 
sanado por uma política eficiente? Ou teria uma ligação 
profunda com um desenho institucional marcado pela 
proteção aos superiores a ponto de lhes garantir 
impunidade quando praticam a corrupção político-
partidário-administrativa? 

No centro da corrupção à brasileira existe uma 
indecisão cultural (ou moral se quiserem) entre duas éticas 
que operam em qualquer sistema social. A primeira é a 
ética particularista da casa, dos amigos e da família, que 
manda proteger, ignorar, relevar, condescender e perdoar 
o ofensor (corrente em sociedades tribais arcaicas); a 
outra é a ética universalista da rua (ou do mundo público), 
que demanda , ao contrário, tratar com isenção ou 
igualdade, aquilatar a gravidade da ofensa, trazer a público 
o ofensor e punir adequadamente quem quer que tenha 
cometido o delito. Nosso problema, como a dinâmica da 
vida pública não cansa de mostrar, é que até hoje temos 
consciência dessa duplicidade, mas ignoramos 
solenemente suas implicações. Assim, quando se trata dos 
outros, somos implacáveis e a eles aplicamos sem hesitar 
as normas universais do mundo da rua. Maximizamos a 
dimensão impessoal da ofensa e tratamos a pessoa como 
um indivíduo: um mero cidadão também sujeito à lei. Mas, 
quando são os nossos, eles são vítimas da imprensa, 
meros aloprados, ou crianças. Como sequer julgar o 
presidente do Congresso Nacional, se ele é nosso colega, 
amigo e nos favoreceu em inúmeras situações? 

Tenho para mim que o intolerável e 
verdadeiramente enlouquecedor no Brasil atual não é o 
jogo de forças entre pessoas e leis, rotineiro em qualquer 
sistema, mas a manutenção daquelas duas éticas no 
campo do “político”, justamente a esfera  destinada a 
resolver a duplicidade. A coisa chegou a tal ponto que a 
palavra “política” passou a designar precisamente esse 
jogo amoral no qual a igualdade é sempre ultrapassada 
por pessoas que, desdenhando das leis, passam a 
controlá-las em vez de zelar por elas. Ou um ritual no qual 
os criminosos são acusados mas, quando são importantes, 
livram-se da pena porque têm comprovadas relações 
pessoais partidárias com os donos do poder. Pior ainda, 
“política” passou a designar uma rotina de desfaçatez que 
é a manifestação mais patente do outro traço daquela 
duplicidade ética: uma extraordinária ambigüidade no que 
diz respeito a dois sentimentos que acompanham o 
rompimento da norma, a saber, a vergonha e a culpa. 

 
              (DAMATTA, Roberto. Veja, 15/08/2007 – 

adaptado) 
 

01. A compreensão do texto I nos permite afirmar que ele 
tem como objetivo principal: 
 

a) Explicar a cumplicidade estabelecida entre a 
inflação e a corrupção num passado remoto. 

b) Atenuar a roubalheira institucionalizada, tendo 
em vista um passado histórico das sociedades 
tribais e arcaicas. 

c) Explicar a inaplicabilidade da lei em casos 
restritos a familiares políticos. 

d) Criticar o tratamento da corrupção no Brasil, por 
ser marcado pela duplicidade ética. 

e) Exemplificar, através de dados concretos, a 
aplicação imparcial das leis no Brasil. 

 
02. No tocante à organização geral do texto I, analise as 
afirmações a seguir: 
 

I. O texto é introduzido por uma breve alusão 
histórica para, então, iniciar-se a temática 
contemporânea abordada pelo autor. 

II. O autor utiliza-se de vários questionamentos (1º 
parágrafo) para deixar o leitor mais familiarizado, 
porém sem respostas.  

III. No segundo parágrafo, percebe-se a distinção 
entre duas éticas: a primeira, restrita; a segunda, 
genérica. 

IV. O texto é predominantemente conotativo, já que 
explora, através de exemplos cotidianos, a 
situação de impunidade, para alguns, no país. 

 
Estão corretas: 
 

a) I, II, III e IV. 
b) I, III e IV apenas. 
c) I e III apenas. 
d) II e III apenas. 
e) II, III e IV apenas. 

 
03. No fragmento: “Seria ela o resultado das nossas 
origens como uma colônia semi-abandonada, povoada por 
degredados e gente capaz de tudo para subir na vida?”, o 
termo destacado poderá ser substituído, sem alterar o 
valor semântico, por: 
 

a) criminosos 
b) conterrâneos 
c) escravos 
d) justiceiros 
e) nobres 

 
04. Transpondo-se para a voz passiva a frase “...aplicamos 
sem hesitar as normas universais do mundo da rua.”, a 
forma verbal resultante será: 
 

a) serão aplicadas 
b) são aplicadas 
c) teria sido aplicadas 
d) era aplicado 
e) podem ser aplicadas 

 
05. Assinale a alternativa cujo termo em destaque exerce a 
mesma função sintática do destacado em “até hoje temos 
consciência dessa duplicidade...” 
 

a) “... entre duas éticas que operam em qualquer 
sistema social.” 

b) “A primeira é a ética particularista da casa...” 
c) “... cidadão também sujeito à lei.” 
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d) “Tenho para mim que o intolerável e 
verdadeiramente enlouquecedor...”. 

e) ”...livram-se da pena porque...” 
 
06. No trecho: “No centro da corrupção à brasileira existe 
uma indecisão cultural (ou moral se quiserem) entre duas 
éticas que operam em qualquer sistema social.”, O termo 
sublinhado estabelece uma relação circunstancial de: 
 

a) causa 
b) hipótese 
c) finalidade 
d) modo 
e) meio 

 
07. No trecho; “De onde vem, afinal, essa roubalheira 
institucionalizada que, como revela o governo Lula, 
independe de coloração ideológica e partido político?”, o 
termo destacado possui valor semântico de: 
 

a) causalidade 
b) explicação 
c) comparação 
d) concessão 
e) conformidade 

 
08. Analise as frases a seguir em relação à norma padrão 
da pontuação e indique a alternativa cujo comentário não 
procede. 
 

a) Em: “No ano passado, a corrupção da política 
brasileira costumava andar de mãos dadas com 
a inflação.”, a vírgula se justifica por separar um 
adjunto adverbial deslocado. 

b) Em: ”... é que até hoje temos consciência dessa 
duplicidade, mas ignoramos solenemente suas 
implicações.”, o uso da vírgula separa a oração 
coordenativa adversativa da anterior. 

c) Em: “Maximizamos a dimensão impessoal da 
ofensa e tratamos a pessoa como um indivíduo: 
um mero cidadão também sujeito à lei.”, os dois 
pontos marcam um esclarecimento de algo já 
explicitado. 

d) Em: “No centro da corrupção à brasileira existe 
uma indecisão cultural (ou moral se quiserem) 
entre duas éticas que operam em qualquer 
sistema social.” , os parênteses utilizados 
poderiam ser substituídos por travessões sem 
alterar o sentido do contexto. 

e) Em: “... relevar, condescender e perdoar o 
ofensor (corrente em sociedades tribais 
arcaicas); a outra é a ética universalista da rua 
(ou do mundo público), que demanda...”, o 
ponto-e-vírgula poderá ser retirado e 
substituído por dois pontos sem alteração 
semântica. 

 
09. No trecho: “No centro da corrupção à brasileira existe 
uma indecisão cultural (ou moral se quiserem) entre duas 
éticas que operam em qualquer sistema social.”, a 
ocorrência da crase atende à norma culta. Isso, porém, 
não foi respeitado na alternativa: 
 

a) O direito à igualdade é garantido pela 
Constituição, todavia não é respeitado por 
alguns. 

b) Daremos início, na segunda-feira, à qualquer 
manifestação popular contra o abuso do poder 
político. 

c) Não foram direcionados à Secretaria de 
Planejamento os pedidos da comunidade 
interiorana. 

d) Estaríamos no hotel à uma hora, caso não 
tivesse ocorrido o atraso do vôo. 

e) As observações feitas pelos moradores da 
comunidade eram semelhantes àquelas do 
primeiro núcleo. 

 
10. Na oração: “No centro da corrupção à brasileira existe 
uma indecisão cultural...”, o verbo flexionado de modo não 
idêntico ao do grifado acima é: 
 

a) “...(ou moral se quiserem) entre duas éticas que 
operam em qualquer sistema social.” 

b) “...desdenhando das leis, passam a controlá-las 
em vez de zelar por elas.” 

c) “...é que até hoje temos consciência dessa 
duplicidade...” 

d) “A coisa chegou a tal ponto que a palavra...” 
e) “... uma extraordinária ambigüidade no que diz 

respeito a dois...” 
 
11. A concordância verbo-nominal está inteiramente 
correta na frase: 
 

a) Cada um dos parlamentares envolvidos nesse 
escândalo, após o termino das investigações, 
deveria ser cassado, sem retorno à vida 
política. 

b) A falta de informações precisas sobre a 
impunidade na política podem acarretar uma 
revolta social em busca de uma justiça 
imparcial. 

c) Várias investigações da corrupção, nesse ano, 
no governo, não está sendo considerada pelos 
membros da CPI. 

d) Não se levante contra alguns familiares dos 
parlamentares as acusações de envolvimento 
em corrupção e licitações indevidas. 

e) Caso houvessem punições  mais severas, 
evitar-se -iam, nesse caso,  um 
apadrinhamento dos parlamentares. 

 
12. Analise as afirmativas a seguir e assinale a incorreta: 
 

a) O vocábulo “corrupção” está grafado 
corretamente do mesmo modo que ‘exceção’. 

b) Os vocábulos “chegou” e “passou” possuem a 
mesma quantidade de letras e de fonemas. 

c) As palavras “ética” e “político” são acentuadas 
pela mesma regra. 

d) Em: “... e nos favoreceu em inúmeras 
situações?” e “No ano passado...”, os termos 
grifados pertencem à mesma classe gramatical. 

e) Em: “Ou um ritual no qual os criminosos são 
acusados mas, quando são importantes, livram-
se da pena...”, o verbo destacado está 
conjugado na terceira pessoa do plural, 
concordando com ‘criminosos’. 

 
13. No excerto: “Pior ainda, “política” passou a designar 
uma rotina de desfaçatez que é a manifestação mais 
patente do outro traço daquela duplicidade ética: uma 
extraordinária ambigüidade no que diz respeito a dois 
sentimentos que acompanham o rompimento da norma, a 
saber, a vergonha e a culpa.”, a expressão sublinhada 
estabelece uma relação de: 
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a) inclusão 
b) exclusão 
c) retificação 
d) explicação 
e) realce 

 
14. No fragmento: “... até hoje temos consciência dessa 
duplicidade, mas ignoramos solenemente suas 
implicações.”, o conectivo em destaque só não pode ser 
substituído semanticamente por: 
 

a) todavia 
b) no entanto 
c) ainda que  
d) entretanto 
e) contudo 

 
15. Observe os comentários a seguir e indique aquele que 
está corretamente analisado. 
 

a) Em: “... e tratamos a pessoa como um 
indivíduo...”, a palavra grifada indica uma 
circunstância de causa. 

b) Em: “Assim, quando se trata dos outros...”, o 
pronome destacado é proclítico, podendo 
também, nesse caso, tornar-se enclítico: ‘trata-
se’. 

c) Em: “Tenho para mim que o intolerável e 
verdadeiramente enlouquecedor...”, o termo 
grifado possui a mesma classe morfológica do 
destacado em “... respeito a dois sentimentos 
que acompanham...”. 

d) Na frase: Aqueles parlamentares deteram o 
colega para que não houvesse agressões 
físicas, o verbo encontra-se corretamente 
flexionado. 

e) Na frase: Os parlamentares, com quem 
simpatizamos, devem ser reeleitos?, o verbo 
destacado atende adequadamente  à regência 
verbal. 

 
 

Informática 
 

16.Na barra de ferramenta de desenho do Word XP  
essa figura significa: 
 

a) WordArt 
b) Caixa de texto 
c) Cor da fonte 
d) Inserir Imagem 
e) Inserir diagrama 

 
17.Para fazer uma mala direta no Word XP clicamos na 
barra de menu em: 
 

a) Clicamos em formatar, depois em cartas e 
correspondência.  

b) Clicamos em ferramentas, depois em opções.  
c) Clicamos em formatar, depois em opções. 
d) Clicamos em ferramentas, depois em cartas e 

correspondência.  
e) Clicamos em formatar, depois em cartas e 

correspondência. 
 

18.Para inserir uma tabela no Word onde os textos se 
ajustem automaticamente usamos o menu tabela, depois 
inserir tabela e depois usamos um guia chamada: 
 

a) Tamanho da tabela 
b) Selecionar tabela 
c) Comportamento de AutoAjuste 
d) Converter 
e) Editar 

 
19.Para capitular um texto no Word XP usamos o menu: 
 

a) Inserir 
b) Formatar 
c) Ferramentas 
d) Tabela 
e) Exibir 

 
20.Para adicionar um símbolo no Excel XP utilizamos o 
menu: 
 

a) Formatar  
b) Ferramentas 
c) Editar 
d) Exibir 
e) Inserir  

 
21.Para adicionar um cabeçalho e rodapé no Excel XP 
usamos o menu: 
 

a) Exibir 
b) Inserir 
c) Formatar 
d) Tabela 
e) Ferramentas 

 
22.No Excel XP é a intersecção de qualquer linha com 
qualquer coluna. 
 

a) Endereço 
b) Planilha 
c) Região 
d) Cursor 
e) Célula 

 
23.A pasta de trabalho no Excel é: 
 

a) É onde se localiza o bloco na planilha. Por 
exemplo: a1..f8, a região marcada vai da célula 
a1 até a última célula que é f8. 

b) São dados do tipo alfanuméricos ou 
alfabéticos. 

c) É um arquivo no qual se armazenam dados, 
dentro de uma pasta de trabalho tem-se 16 
planilhas. 

d) É uma grade com colunas e linhas. 
e) São funções do tipo, =soma(), =média, 

=máximo, =mínimo e outras). 
 
24.Das alternativas abaixo não é um navegador para 
conexão a internet: 
 

a) Netscape 
b) Mozila firefox 
c) Explorer 
d) Limewire 
e) Opera 
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25.Para Visualizar impressão no Word XP clicamos no 
menu: 
 

a) Exibir 
b) Arquivo 
c) Editar 
d) Formatar 
e) Ferramentas 

 
 

Conhecimentos Específicos   
 
26.É um conjunto de métodos terapêuticos destinados a 
conferir ao organismo um estado de resistência, ou seja, 
de imunidade, contra determinadas enfermidades 
infecciosas. 
 

a) Vacinas 
b) Soros 
c) Imunização 
d) Prevenção 
e) Efeitos colaterais 

 
27.Doença infecto-contagiosa que se caracteriza pela 
presença de abundante secreção purulenta (corrimento) 
pela uretra no homem e vagina e/ou uretra na mulher. 
 

a) Gonorréia 
b) Sífilis 
c) Cancro-mole 
d) Hepatite B 
e) Infecção por clamídia 

 
28.Das doenças abaixo não é uma doença de transmissão 
direta: 
 

a) Tuberculose 
b) Meningite 
c) Sarampo 
d) Tosse convulsa 
e) Malária 

 
29.Esse tipo de doença é causado por seres inertes, mas 
quando entram numa célula podem tornar-se ativos. Para 
se reproduzirem, utilizam o material genético da célula 
hospedeira: não dispondo de instrumentos próprios para 
sobreviverem, têm de se inserir no circuito vital da célula 
que funciona como uma máquina "fotocopiadora", que 
permite a reprodução do vírus invasor. 
 

a) Bactéria 
b) Vírus 
c) Fungo 
d) Protozoários 
e) Infecções 

 
30.Embora na maioria das pessoas essa virose cause 
apenas febre, mal estar, em alguns indivíduos, ela pode 
atacar o sistema nervoso, provocando paralisia. Uma vez 
instalada a doença, não há um procedimento específico 
para curá-la , sendo feito apenas um tratamento 
fisioterápico nos casos em que ocorre a paralisia, visando 
melhorar a condição muscular. 
 

a) Rubéola  
b) Febre Amarela 
c) Hepatite a Vírus 
d) Poliomielite 
e) AIDS 

 
31.Sobre a imunização marque V para afirmativa(s) 
verdadeira(s) e F para falsa(s): 
 

(    )  A imunidade natural compreende mecanismos 
inespecíficos de defesa de pele, pH, e a 
imunidade conferida pela mãe através da via 
transplacentária e pelo leite materno ao recém 
nascido. 

(    )  A imunidade adquirida pode ser espontânea, 
após um processo infeccioso, ou induzida de 
maneira ativa ou passiva. 

(    )  A imunidade passiva: administração de 
anticorpos previamente formados 
(imunoglobulinas) ou soros hiperimunes. Útil em 
pacientes com defeito na formação de anticorpos 
ou imunodeprimidos;  

(    )  Imunidade ativa: uso de microorganismos vivos 
atenuados, mortos e componentes inativados de 
microorganismos. 

 
 A seqüência correta é: 
 

a) F – V – V – F  
b) V – F – F – V  
c) V – V – V – V  
d) F – V – F – V  
e) V – F – V – F  

 
32.Essa vacina é feita com vírus vivos, mas que causam 
uma forma muito fraca da doença. Essas vacinas são 
produzidas com vírus que se reproduzem cerca de 20 
vezes dentro do corpo. 
 

a) Vacinas de vírus inativados 
b) Vacinas de vírus vivos atenuados 
c) Vacinas combinadas 
d) Vacinas incombinada 
e) Vacina diferencial 

 
33.Sobre o câncer de mama julgue as afirmativas abaixo: 
 

I. O câncer de mama ocorre quando as células 
deste órgão passam a se dividir e se reproduzir 
muito rápido e de forma desordenada. A maioria 
dos cânceres de mama acomete as células dos 
ductos das mamas. 

II. O câncer de mama mais comum se chama 
Carcinoma Ductal. Ele pode ser in situ, quando 
não passa das primeiras camadas de célula 
destes ductos, ou invasor, quando invade os 
tecidos em volta. 

III. O câncer de mama, como muitos dos cânceres, 
tem fatores de risco conhecidos. Alguns destes 
fatores são modificáveis, ou seja, pode-se alterar 
a exposição que uma pessoa tem a este 
determinado fator, diminuindo a sua chance de 
desenvolver este câncer. 

IV. O câncer de mama é mais comum em mulheres 
acima de 50 anos. Quanto maior a idade maior a 
chance de ter este câncer. Mulheres com menos 
de 20 anos raramente têm este tipo de câncer. 

 
Está (estão) correta (s): 

 
a) Apenas a I. 
b) Apenas a II e III 
c) Apenas a III e IV 
d) Apenas a I e III 
e) Todas estão corretas 
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34.É uma parasitose intestinal, também denominada 
lamblíase, causada pelo protozoário flagelado Giardia 
lamblia, que se apresenta sob duas formas: a de trofozoíto, 
piriforme, com disco suctorial, dois núcleos e oito flagelos, 
que vive no intestino delgado humano, e a de cisto, ovóide, 
tetranucleado, eliminado aos milhões com as fezes, 
contaminando a água e os alimentos. 
 

a) Giardíase 
b) Ascaridíase 
c) Oxioríase 
d) Amebíase 
e) Esquistossomose 

 
35.Sobre a hipertensão arterial causada nos humanos 
marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para 
falsa(s): 
 

(    )  A hipertensão ocorre quando os níveis da 
pressão arterial encontram-se acima dos valores 
de referência para a população em geral. 

(    )  Hipertensão Arterial do Avental Branco é a 
situação na qual a média da pressão arterial 
determinada através de Monitorização 
ambulatorial de pressão arterial (MAPA) ou 
Monitorização residencial de pressão arterial 
(MRPA) está normal e a medida de pressão 
arterial em consulta médica está elevada. 

(    )  Hipertensão Arterial Mascarada ou Normotensão 
do Avental Branco é a situação na qual a média 
da pressão arterial determinada através de MAPA 
ou MRPA está elevada e a medida de pressão 
arterial em consulta médica está normal. 

(    )  A hipertensão arterial não é considerada uma 
doença silenciosa, pois na maioria dos casos são 
observados quaisquer sintomas no paciente. 
Quando estes ocorrem, não são vagos e comuns 
a outras doenças, tais como dor de cabeça, 
tonturas, cansaço, enjôos, falta de ar e 
sangramentos nasais. 

(    )  A cura para a Hipertensão Arterial Sistêmica, não 
é possível com um controle eficaz, baseado quer 
na reformulação de hábitos de vida, quer em 
medicação, permitindo ao paciente uma má 
qualidade de vida. 

 
A seqüência correta é: 

 
a) V – F – V – F – F  
b) F – V – V – F – F  
c) V – F – V – F – V  
d) V – V – V – F – F  
e) F – F – F – V – V 

36.É uma doença que ela pode ser causada por vários 
microorganismos diferentes, incluindo vírus, bactérias, 
parasitas ou fungos. Esta doença é muito freqüente e afeta 
pessoas de todas as idades. A metade de todos os casos 
desta doença é causada por bactérias e, destas, o 
pneumococo é o mais freqüente. 

a) Asma 
b) Insuficiência cardíaca 
c) Pneumonia 
d) Ulceras péptica 
e) AVC 

 
 
 

37.Sobre a diabete mellitus marque a alternativa incorreta: 
 

a) Diabetes Mellitus tipo I: Ocasionado pela 
destruição da célula beta do pâncreas, em geral 
por decorrência de doença auto-imune, levando a 
deficiência absoluta de insulina.  

b) Diabetes Mellitus tipo I: Provocado 
predominantemente por um estado de resistência 
à ação da insulina associado a uma relativa 
deficiência de sua secreção. 

c) Diabetes Mellitus tipo II: Provocado 
predominantemente por um estado de resistência 
à ação da insulina associado a uma relativa 
deficiência de sua secreção. 

d) Outras formas de diabetes Mellitus: Quadro 
associado a desordens genéticas, infecções, 
doenças pancreáticas, uso de medicamentos, 
drogas ou outras doenças endócrinas. 

e) Diabetes Gestacional: Circunstância na qual a 
doença é diagnosticada durante a gestação, em 
paciente sem aumento prévio da glicose.  

 
38.Sobre os procedimentos para atender uma vitimas de 
fratura fechada marque a alternativa incorreta: 
 

a) Movimente a vítima sem imobilizar o local 
atingido. 

b) Solicite assistência médica, enquanto isso 
mantenha a pessoa calma e aquecida. 

c) Verifique se o ferimento não interrompeu a 
circulação sanguínea. 

d) Imobilize o osso ou articulação atingido com uma 
tala. 

e) Mantenha o local afetado em nível mais elevado 
que o resto do corpo e aplique compressas de 
gelo para diminuir o inchaço, a dor e a progressão 
do hematoma. 

 
39.Não é uma característica de um curativo ideal 
 

a) Absorver o excesso de exsudato, mantendo uma 
umidade ideal. 

b) Prevenir a infecção, devendo ser impermeável a 
bactérias.  

c) Permitir sua remoção sem causar traumas no 
tecido neoformado. 

d) Proteger contra traumas mecânicos.  
e) Deixar resíduos no leito da ferida. 

 
40.É o deslocamento de um ou mais ossos para fora da 
sua posição normal na articulação. Os primeiros socorros 
são também semelhantes aos da fratura fechada. Lembre-
se de que não se deve fazer massagens na região, nem 
tentar recolocar o osso no lugar. 
 

a) Luxação 
b) Fratura exposta 
c) Entorse 
d) Contusão 
e) Distensão 
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