implícito é o que não é comunicado, por
definição.
Mas uma língua é bem mais do que
tudo isso. Seria o principal divisor entre
humanos e não humanos. Além disso,
estaria
fundada
em
princípios
universais, quiçá biológicos, alguns
deles
inatos,
tese
obviamente
controversa, mas que se reforça numa
época em que pesquisas genéticas
ganham espaço e força.
Não se pode perder de vista as relações
entre as línguas e aspectos das
sociedades em que são faladas
Apesar disso, há questões ‘superficiais’
que são extremamente interessantes,
porque marcam as línguas vivas em seu
funcionamento real (e perceptível) no
interior das sociedades. Por mais que as
pesquisas sobre os universais sejam
relevantes, não se pode perder de vista
as relações entre as línguas e aspectos
das sociedades em que são faladas.
Alguns fenômenos são bem visíveis.
Alguns são mencionados em todos os
manuais
introdutórios,
que
necessariamente discutem as relações
entre língua e cultura. A questão
começa na relação com a natureza: até
que ponto o ambiente interfere na
língua? Certamente, climas frios ou
quentes condicionam o léxico e estão
na origem de algumas metáforas. O
caso sempre mencionado é o do
número de palavras para neve em
línguas esquimós, ou para camelo entre
os beduínos, ou para dinheiro e cachaça
entre nós. Mas quem não vê logo que
se trata de relação língua-ambiente
mediada pela cultura que avalia esses
objetos?
Palavras novas, ou sentidos novos de
palavras antigas, surgem para designar
elementos novos que são relevantes
(termos do futebol ou da informática,
por exemplo), termos desaparecem
porque se referiam a ‘objetos’ que
desapareceram
ou
perderam
importância. Quem ainda sabe o que é
“concunhado”?

PROVA Nº 10 – PORTUGUÊS
ENSINO MÉDIO COMPLETO
Língua e sociedade
Onde se usava terno e gravata, usa-se
‘jeans’ e camiseta; onde se usava
sapato, usa-se tênis. Usa-se tênis até
mesmo com terno... Na sua coluna de
fevereiro,
Sírio
Possenti
fala
do
aumento da informalidade na nossa
sociedade e de como isso afeta a
língua.
Por: Sírio Possenti
Publicado em 24/02/2012 | Atualizado
em 24/02/2012
A sociedade brasileira vive um aumento
visível da informalidade. Prova disso
são os trajes atuais de trabalho e de
viagem. O fenômeno também explica a
preferência por determinadas formas de
tratamento e de dar ordens. (fotos:
Sxc.hu e reprodução)
Como já disse anteriormente neste
espaço, muitos pensam nas línguas
tendo como pano de fundo apenas a
questão da correção. Essa mentalidade
alimenta os discursos da decadência,
velhos como a humanidade. Desde que
se tem notícia, camadas (superiores?)
da sociedade afirmam que a língua está
em decadência.
O que alimenta essa tese é a crença de
que teria havido uma língua perfeita: a
de antes de Babel, o grego antigo, o
latim clássico, até mesmo o português
antigo, que era, em certo sentido, o
latim ‘errado’. Mas línguas nunca foram
perfeitas, pelo menos não no sentido
que se atribui à palavra nesses ‘centros’
de pensamento. É pura ideologia, no
sentido mais banal da palavra.
Outros tantos pensam que as línguas
são meios de comunicação. O que
importa é a mensagem, o objetivo é ser
bem-sucedido (chega-se a ouvir que o
erro seria não ser entendido!). O
curioso é que, às vezes, a melhor
comunicação
(publicitária,
literária,
humorística) é aquela em que a
mensagem está implícita. Ora, o
1
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1)
A partir da leitura do texto é
correto afirmar:

Enquanto eu puder cantar Enquanto eu
puder seguir
Enquanto eu puder cantar Enquanto eu
puder sorrir
Enquanto eu puder cantar Enquanto eu
puder

a) O texto afirma que na sociedade

atual as pessoas se vestem mal.
b) A língua vem se modificando com o
passar dos tempos.
c) A
informalidade
é
maléfica
a
sociedade.
d) Não há relação entre língua e
sociedade.

Analise as afirmativas a respeito das
palavras do texto acima;
I.
II.
III.

02) A palavra grifada no texto funciona
como Conjunção Coordenativas:
a)
b)
c)
d)

Em acorrentados há dois dígrafos.
A palavra enquanto não apresenta
dígrafos.
Em cantar há 6 letras e 5
fonemas.

Estão corretas somente:
a) I e II;
b) I e III;
c) II e III;
d) I.

aditiva;
Alternativa;
Adversativa
conclusiva.

CORDÃO
Chico Buarque
Ninguém. Ninguém vai me segurar
Ninguém há de me fechar
As portas do coração
Ninguém. Ninguém vai me sujeitar
A trancar no peito a minha paixão
Eu não Eu não vou desesperar Eu não
vou renunciar Fugir
Ninguém. Ninguém vai me acorrentar
Enquanto eu puder cantar Enquanto eu
puder sorrir
Ninguém. Ninguém vai me ver sofrer
Ninguém vai me surpreender Na noite
da solidão
Pois quem Tiver nada pra perder
Vai formar comigo o imenso cordão
E então Quero ver o vendaval
Quero ver o carnaval Sair
Ninguém. Ninguém vai me acorrentar
Enquanto eu puder cantar Enquanto eu
puder sorrir
Enquanto eu puder cantar Alguém vai
ter que me ouvir

04) Indique a
alternativa
em
que o elemento
mórfico
destacado indica
desinência
nominal
de
número.

armazém,
graúdo;
c) Público,
chapéu,
assembléia,
babás;
d) Cédula, anéis,
bíceps, vocês.

a) Pegue

06) Todos os
substantivos
estão
corretamente
pluralizados em:

meu

lápis;
b) Eles precisam
de você;
c) Ela
não
é
adulta;
d) Seus
olhos
brilham.
05) De acordo
com
a
nova
ortografia há um
erro em:
a) Álbum,

herói,
paletó, órfão;
b) Também,
jóquei,
2

a) Guarda-

roupas,
guarda-costas,
guardasnoturnos,
guardachuvas;
b) Guardaroupas,
guarda-costas,
guardasnoturno,

guardachuvas;
c) Guardaroupas,
guardas-costa,
guardasnoturnos,
guardaschuvas;
d) Guardasroupas,
guarda-costas,
guardasnoturnos,
guardachuvas.
07) Complete as
frases a seguir
com os verbos
indicados entre
parênteses,
no
Futuro
do
pretérito
do
Indicativo.
I.

II.

III.

Com
as
chaves,
nós
________
_____
entrar no
salão.
(poder)
Eu
________
________
_____
o
convite.
(aceitar)
Com isso,
certament
e, eles se
________
________
__.
(ofender)

A
sequência
correta está em:

humanidade
capaz de enviar
instrumentos a
um planeta para
estudar
a
composição das
suas
rochas
assiste
indiferente
à
morte
de
milhões
de
pessoas
pela
fome. Chega-se
mais facilmente
a Marte do que
ao nosso próprio
semelhante.
Trecho
do
discurso de José
Saramago
ao
receber o Prêmio
Nobel
de
Literatura.
In
Folha de São
Paulo,
11/12/1998.

a) Poderíamos,

aceitaria,
ofenderiam;
b) Podereis,
aceitarei,
ofenderão;
c) Podemos,
aceito,
ofendem;
d) Podíamos,
aceitei,
ofenderam.
08) O diminutivo
plural
de
coquetel é:
a) Coquetiszinho

s;

b) Coquetelzinho

s;
c) Coqueteizinho
s;
d) Coquetelzitos.
09) Chega-se a
Marte, mas não
se
chega
ao
próximo.

O tema do texto
é:
a) A chegada do

Neste
meio
século
não
parece que os
governos
tenham
feito
pelos
direitos
humanos
tudo
aquilo
a
que
moralmente
estavam
obrigados.
As
injustiças
multiplicam-se,
as desigualdades
agravam-se,
a
ignorância
cresce, a miséria
alastra.
A
mesma
esquizofrênica

homem
ao
planeta Marte.
b) O
que
os
governos tem
feito
pelos
direitos
humanos.
c) A
“esquizofrênic
a”
estupidez
da
humanidade.
d) O crescimento
absurdo
da
violência.
10) Ainda sobre
o texto, analise
as afirmativas:
3

I.

II.

III.

Segundo o
auto,
nossos
governos
não
tem
feito pelos
direitos
humanos
tudo aquilo
que
moralment
e deveriam
fazer.
Há
uma
critica
as
prioridades
govername
ntais,
políticas e
sociais.
Segundo o
autor,
as
pesquisas
relacionad
as a Marte
dificultam
a execução
de projetos
que
solucionem
os
problemas
sociais.

Estão corretas:
a) Somente I;
b) Somente I

e
II;
c) Somente I e
III;
d) Somente II e
III.
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modo a alcançar um objetivo político,
ideológico ou religioso:

PROVA Nº 11
Conhecimentos Gerais e
Atualidades

a) Racismo;
b) Homofobia;
c) Terrorismo;
d) Guerra Civil.

11) Entidade que exerce o poder
Legislativo Municipal e tem como
atribuições principais elaborar as leis
locais e fiscalizar o Poder Executivo:
a) Tribunal de Justiça;
b) Câmara Municipal;
c) Congresso nacional;
d) Ministério Público.

15) “Reunidos em Praga, capital da
República Tcheca, em agosto de 2006,
astrônomos da União Astronômica
Internacional
(International
Astronomical Union, IAU, em inglês),
decidiram excluir qual dos corpos
celestes listados abaixo da categoria
dos planetas:

12) A República brasileira está
organizada de modo __________ isto
é, ela reúne vários Estados que
dispõem de certa autonomia, mas
obedecem a uma Constituição única.

a)
b)
c)
d)

A palavra que melhor preenche a
lacuna acima é:
a)
b)
c)
d)

Federativo;
Incongruente;
Independente;
Legislativo.

16) Nome em que ficou conhecido o
procedimento que coloca grandes
empresas na indesejável evidência de
vir a público chamar seus clientes para
trocar
produtos
defeituosos.
Freqüentemente, o processo destaca
os riscos de segurança envolvidos:

13) “Em 1991, o Tratado de Assunção,
assinado
pelo
Brasil,
Argentina,
Uruguai e Paraguai definiu os objetivos
do Mercosul: um bloco econômico
nos moldes de uma União Aduaneira,
através da eliminação progressiva das
tarifas alfandegárias entre os paísesmembros e da adoção de uma tarifa
externa
comum
(TEC)
para
a
comercialização com os outros países
não pertencentes ao bloco.”

a) Denúncia;
b) Recall;
c) Defesa do consumidor;
d) Mais valia.
17) A compra de favores de um
funcionário público é denominado de:
a) Suborno;
b) Nepotismo;
c) Ética;
d) Peculato.

A expressão Mercosul significa:
a) Mercado
b) Mercado
c) Mercado
d) Mercado

Saturno;
Urano;
Netuno;
Plutão.

Coletivo do Sul;
Comum do Sul;
Comum Sulista;
Comum da América do Sul.

18) Está fundamentado em dois
princípios básicos: a condenação da
guerra como meio para solucionar os
conflitos entre Estados soberanos e a
defesa
da
paz
permanente
ou

14)
Entende-se
como
o
uso
sistemático da violência para intimidar
um governo ou uma população, de
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perpétua entre as nações inseridas no
contexto das relações internacionais:
a) Revolução;
b) Guerrilha;
c) Pacifismo;
d) Pacificação.
19) A atual Constituição da República
Federativa do Brasil, denominada de
Constituição Cidadã, foi promulgada
em qual ano:
a) 1985;
b) 1986;
c) 1987;
d) 1988.
20) A lei denominada ficha limpa
decorreu de uma proposição:
a) Do
b) Da
c) Do
d) Do

Supremo Tribunal Federal;
iniciativa popular;
Senado Federal;
Ministério Público.
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d) Em

pé modificado com
superiores lateralizados.

PROVA Nº 13 – ESPECÍFICA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO
TRABALHO
21)

Relativo

à

Mycobacterium

transmissão
tuberculosis

da

23)

na

Foi

prescrito

2000ml

membros

de

soro

fisiológico 0,9% para ser administrados

tuberculose é correto afirmar:

em 15hs. Quantas gotas/min devem ser
administradas?

a) Ocorre

pela via respiratória, pela
inalação de gotículas e por contato
direto;
b) Quanto mais forte a tosse e a
ventilação do ambiente maior a
contaminação;
c) Após
início
do
tratamento
a
transmissibilidade diminui em até 3
semanas;
d) Não imunizados tem maior risco de
contrair
a
doença
que
os
imunodeprimidos.

a)
b)
c)
d)

Cerca
Cerca
Cerca
Cerca

24)

O

de
de
de
de

44 gts/min;
40gts/min;
20gts/min;
22gts/min.
sistema

respiratório

tem

parâmetro de mensuração, com relação
à freqüência respiratória considerada
normal de acordo com a idade, marque

22) Em caso de suspeita de tumor

V ou F e após assinale o item com a

cerebral pode ser solicitada a punção

sequencia correta:

lombar, exame em que é necessária a
atuação

da

enfermagem.

Posicionamento adequado do paciente

( ) Final da infância- 30mrpm

para uma punção lombar:
( ) Homens- 16mrpm
( ) Mulheres- 18mrpm
a) Dorso

reclinado
com
membros
superiores estendidos;
b) Decúbito
lateral
esquerdo
com
membros inferiores fletidos;
c) Genupeitoral
com membros em
posição anatômica;

( ) Recém-nascido- 90mrpm
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a)
b)
c)
d)

F, F, V, V;
V, V, F, F;
V, F, F, V;
F, V, V, F.

a)
b)
c)
d)

25) No preparo da sala cirúrgica para
uma

cesariana

é

um

procedimento

28) As ações específicas para prevenir
riscos e exposições às doenças, ou seja,
manter o estado de saúde refere-se a qual
objetivo da assistência à saúde:
a)
Proteção;
b)
Promoção;
c)
Recuperação;
d)
Marginalização.

comum:

a) Contar

medicações do carro de
urgência;
b) Testar
o
funcionamento
dos
aparelhos;
c) Realizar exame físico da paciente;
d) Retirar
objetos
pessoais
e
maquiagem.

29) A percepção de que “todo cidadão é
igual perante o SUS e será atendido
conforme as suas necessidades, mas as
pessoas
são
diferentes,
vivem
em
condições desiguais e com necessidades
diversas”, refere-se ao princípio da:

A)
B)
C)
D)

26) Infecção causada pelas larvas da
Taenia solium nos tecidos:

a)
b)
c)
d)

O texto acima retrata a:

27) No controle direto de infecções a

a)
b)
c)
d)

depender do objetivo as técnicas de
das

Universalidade;
Equidade;
Integralidade;
Impessoalidade.

30) “É a exigência que um indivíduo
busca no atendimento, ou quando surge
um problema de impacto coletivo sobre
a saúde, o serviço correspondente deve
estar capacitado para enfrentá-lo e
resolvê-lo”.

Teníase;
Nuerocircose;
Soliudiose;
Cisticercose.

higienização

Fricção de anti-séptico;
Higienização comum;
Escovação séptica;
Lavagem especial.

mãos

podem

ser

divididas em: Anti-sepsia cirúrgica ou
preparo

pré-operatório;

simples;

Higienização

31) O termo “municipalização da saúde”
está vinculado à aplicabilidade de qual
princípio do SUS:

Higienização

anti-séptica

Descentralização;
Hierarquização;
Informatividade;
Resolutividade.

e

a)
b)
c)
d)

_____________________. O item que
preenche adequadamente a lacuna é:
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Integralidade;
Conformidade;
Descentralização;
Universalização.

32) A garantia constitucional de que a
população através de suas entidades
representativas, poderá participar do
processo de formulação das políticas de
saúde e do controle de sua execução,
em todos os níveis desde o federal até
local refere-se ao:

36) O Programa Saúde da Família
pertence a qual nível de atenção em
saúde:
a)
b)
c)
d)

A) controle vinculado;
B) auto-controle;
C) controle jurídico;
D) Controle social.
33) A Direção do SUS, no âmbito da
União é exercida:
a)
b)
c)
d)

Pelo
Pelo
Pelo
Pelo

Primária;
Secundária;
Terciária;
Coletiva.

37) A vigilância em saúde abrange as
seguintes atividades, EXCETO:
a
vigilância
das
doenças
transmissíveis;
b)
o controle sanitário de serviços e
produtos para o consumo que
apresentem potencial risco à saúde e
ao meio ambiente;
c)
a vigilância das doenças e
agravos não-transmissíveis e dos
seus fatores de risco;
d)
a vigilância ambiental em saúde.
a)

Presidente da República;
Ministério da Saúde;
Congresso Nacional;
Conselho de Saúde.

34) Nome dado ao conjunto de
reformas
institucionais
do
SUS
pactuado entre as três esferas de
gestão (União, Estados e Municípios)
com o objetivo de promover inovações
nos processos e instrumentos de
gestão,
visando
alcançar
maior
eficiência e qualidade das respostas do
Sistema Único de Saúde:
a)
b)
c)
d)

Atenção
Atenção
Atenção
Atenção

38) Sobre as zoonoses
afirmar, EXCETO:

é

correto

São
infecções
ou
doenças
infecciosas
transmissíveis,
sob
condições naturais, de homens a
animais, e vice-versa;
b)
A vacinação anual de cães e gatos
é fundamental para o controle da
raiva;
c)
A
raiva
representa
uma
importante zoonose transmitida pela
mordida, arranhão ou lambedura de
animais contaminados;
d)
A higiene e o cuidado com os
animais domésticos não contribuem
para a redução da proliferação de
zoonoses.
a)

Conferência de Saúde;
Princípios do SUS;
Pacto pela Saúde;
Integralidade.

35) A Atenção Básica caracteriza-se por
um conjunto de ações de saúde, no
âmbito individual e coletivo, que
abrange, EXCETO:
o diagnóstico, o tratamento, a
reabilitação e a manutenção da
saúde;
b)
a prevenção de agravos;
c)
controle e a garantia de qualidade
de
medicamentos
e
insumos
farmacêuticos;
d)
a promoção e a proteção da
saúde.
a)

39) São vacinas administradas por via
oral, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
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Poliomelite;
Rotavírus;
BCG;
Cólera e ETEC.

40) São contraindicações verdadeiras à
vacinação, EXCETO:
Imunodepressão;
Presença
de
doença
febril
moderada a grave;
c)
Reação
grave
de
hipersensibilidade
a
algum
componente da vacina;
d)
Diagnóstico clínico prévio da
doença.
a)
b)
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