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Quando for dada a ordem, abra este caderno de questões e confira a paginação
e a impressão. Constatando algum defeito, solicite a substituição do caderno.
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3
Use apenas caneta fornecida pelo concurso.

4
DURAÇÃO TOTAL DAS PROVAS: 4 HORAS.
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LÍNGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 10

Para responder às questões de 01 a 03, leia o texto a seguir.
Texto 1
CABEÇADAS NADA BONITAS

Nesta semana tem início a temporada daquele que é provavelmente o esporte favorito do
brasileiro: sentar no sofá para acompanhar o progresso de um esquadrão de 11 componentes para
defender a honra do seu país em face de múltiplos ataques estrangeiros. São batalhas até que pouco
sangrentas, e visivelmente menos violentas do que as dos campos de futebol americano ou hóquei,
que levam a fama de perigosos para seus jogadores.
Mas, de acordo com dois estudos recentes, um canadense e um americano, também o futebol faz
estragos – e ao cérebro, sobretudo. O estudo canadense mostrou que, dependendo de quem conta, a
chance de concussão é ao menos tão grande em jogos de futebol quanto no truculento futebol
americano, deixando jogadores com problemas de memória. Cotoveladas e cabeçadas entre
jogadores são grandes culpados, mas um outro inimigo foi apontado recentemente por dois estudos
independentes: cabecear a bola.
Lances lindos, como a cabeçada de Pelé defendida miraculosamente pelo goleiro inglês Gordon
Banks na Copa de 70, escondem uma física nada bonita: a aceleração e desaceleração do cérebro
dentro da cabeça enquanto absorve o choque de uma bola viajando a 75 km/h, e então a arremessa
a 45 km/h em direção ao gol. Durante uma partida, jogadores expõem seus cérebros a uma
quantidade média de 6 a 12 impactos assim. Treinos são ainda piores, com cerca de 30 cabeçadas
por sessão.
O problema maior de cabecear a bola é que, na maior parte dos casos, o dano não é
imediatamente visível – mas está lá e vai se acumulando ao longo do tempo. São pequenas lesões
causadas pela quebra das fibras na substância branca que interconectam as várias partes do cérebro
e que se partem quando estiradas muito rápido – por exemplo, quando o cérebro recebe, ou dá, uma
pancada na bola. O resultado é equivalente a uma rede de computadores que ainda funcionam, mas
que não mais trocam informações uns com os outros.
Ao longo do tempo, as pequenas interrupções nas fibras da substância branca se tornam visíveis
em imagens do cérebro – inclusive em amadores: o estudo do Hospital Albert Einstein, nos EUA,
mostrou que quanto mais cabeceiam a bola, mais esses jogadores sofrem danos em seus cérebros –
que se correlacionam com pequenos, mas visíveis, problemas de memória.
Defender seu país, é claro, sempre tem seu preço. Nesta Copa, serão as canelas, joelhos e
cérebros dos nossos jogadores. Ao menos eles são bem pagos...
(HERCULANO-HOUZEL, Suzana. Folha de São Paulo, 10/06/2014, Caderno Equilíbrio, p.5.)
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01. Assinale a alternativa que traz uma observação INADEQUADA sobre o texto:
A) A neurocientista, na introdução e no desfecho, aborda o contexto em que se insere seu artigo.
B) Esse artigo de informação científica foi elaborado a partir de estudos e de dados estatísticos.
C) O título da matéria remete para os danos cerebrais provenientes do ato de cabecear a bola.
D) Reiteiradas expressões coloquiais atenuam a linguagem marcada pelo registro científico.
02. A passagem em que se verifica a presença de uma analogia é:
A) “O resultado é equivalente a uma rede de computadores que ainda funcionam, mas que não
mais trocam informações com os outros.”
B) “Mas, de acordo com dois estudos recentes, um canadense e um americano, também o futebol
faz estragos – e ao cérebro, sobretudo.”
C) “Defender seu país, é claro, sempre tem seu preço. Nesta Copa, serão as canelas, joelhos e
cérebros dos nossos jogadores.”
D) “Durante uma partida, jogadores expõem seus cérebros a uma quantidade média de 6 a 12
impactos assim.”
03. Assinale o trecho que NÃO apresenta a relação de ideia indicada nos parênteses:
A) “mostrou que quanto mais cabeceiam a bola, mais esses jogadores sofrem danos em seus
cérebros” (proporção)
B) “Cotoveladas e cabeçadas entre jogadores são grandes culpados, mas um outro inimigo foi
apontado recentemente...”(contraste)
C) “Lances lindos, como a cabeçada de Pelé defendida miraculosamente pelo goleiro inglês
Gordon Banks na Copa de 70, escondem uma física nada bonita...” (comparação)
D) “O estudo canadense mostrou que, dependendo de quem conta, a chance de concussão é ao
menos tão grande em jogos de futebol quanto no truculento futebol americano...”
(consequência)

Para responder às questões 04 e 05, leia o texto a seguir.
.
Texto 2
SAÚDE SOFRE ESCASSEZ CRÔNICA DE RECURSOS
Dos pilares do ambicioso modelo de seguridade social criado pela Constituição de 1988, o
Sistema Único de Saúde é o que enfrenta os maiores entraves orçamentários.
Enquanto os gastos públicos brasileiros com Previdência, assistência social e amparo ao
trabalhador são comparáveis, como proporção da economia, aos do Primeiro Mundo, a saúde padece
de escassez crônica de verbas.
Com base em dados de 2009, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) estimou o
gasto público em saúde em 3,8% do Produto Interno Bruto; com valores de 2011, um estudo do IPEA
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) calculou muitos semelhantes 3.9% do PIB.
Embora crescente nos últimos anos, o montante é inferior aos 4,8% da renda nacional gastos
pelas famílias com planos privados, medicamentos e outros bens de serviços de saúde, nas contas
do IBGE.
É muito menos, ainda, que a média de 6,5% do PIB desembolsada pelos governos dos países da
OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), a maioria desenvolvidos.
Segundo as regras constitucionais, estabelecidas em 2000, a União deve elevar suas despesas
em saúde conforme o crescimento anual da economia do país. Estados e municípios devem destinar
ao setor, respectivamente, 12% e 15% de suas receitas.
(PATU, G.;NUBLAT, J. Folha de São Paulo. 29/03/2014. Caderno especial de Saúde, p.8. Texto adaptado.)
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04. A substituição do vocábulo destacado altera o sentido do texto em:
A) “a escassez crônica de verbas”: a carência crônica de verbas
B) “enfrenta os maiores entraves”: enfrenta os maiores empecilhos
C) “estimou o gasto público”: prezou o gasto público
D) “Dos pilares do ambicioso modelo”: Das bases do ambicioso modelo
05. Com base no texto, é de responsabilidade do Estado:
A) Conter as despesas em relação à Previdência e assistência social.
B) Conceder à saúde recursos compatíveis com o crescimento econômico.
C) Estabelecer um parâmetro nas regras de planos públicos e privados.
D) Exercer rigorosa fiscalização quanto aos gastos com a saúde pública.

Para responder a questão 06, leia a charge a seguir e atente para a sua relação com o texto anterior.
Texto 3

(https://www.google.com.br/search?q=charge+de+enfermeira&tbm Acesso em 22/07/2014.)

06. Com base no texto anterior, a frase da enfermeira
A) endossa a questão da escassez crônica de recursos.
B) contradiz a equiparação entre os planos públicos e privados.
C) sugere que as regras constitucionais merecem drástica revisão.
D) corrobora a concepção de que há despreparo entre os profissionais da saúde.

3
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Para responder às questões 07 e 08, leia o soneto de J.G. de Araujo Jorge a seguir.

Texto 4
A Enfermeira
No seu branco uniforme, ei-la que passa... É a imagem
do amor, do sacrifício... e é toda abnegação!
Eu a chamo: Nossa Senhora da Coragem,
de leito em leito, sempre, em peregrinação...
Vigia do sofrer... Chega, e à sua passagem
a dor é menos dor, e é menor a aflição...
Sobre a fronte febril seu gesto é como a aragem,
sua presença é luz e sombra, é proteção...
Misto de anjo e mulher, de santa e de heroína,
não sei de profissão que em si tanto resuma
na glória de se dar nesse árduo e puro afã...
É a síntese completa da alma feminina,
pois traz no coração um pouco de cada uma:
- a amiga, a companheira, a mãe, a esposa, a irmã!
(http://www.jgaraujo.com.br/belos3/a_enfermeira.htm. Acesso em 24/07/2014.)

07. A antítese ou justaposição de contrastes ocorre em:
A) “de santa e de heroína”.
B) “do amor, do sacrifício”.
C) “sua presença é luz e sombra”.
D) “a dor é menos dor, e é menor a aflição”.
08. A observação gramatical foi feita CORRETAMENTE em:
A) A expressão “ei-la”, no primeiro verso, é a contração do verbo haver com o pronome ‘ela’.
B) O último verso do poema resume, sintaticamente, uma expressão anterior.
C) No primeiro terceto, os pronomes pessoais retomam o termo “enfermeira”.
D) O termo “sofrer”, na segunda estrofe, tem valor nominal.

4
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Para responder às questões 09 e 10, leia o texto a seguir.

Texto 5
O IDOSO E O MUNDO ACABADO
Quando jovem, e até mesmo adulto, em plena maturidade, auto-suficiente, eu tinha uma certa
compaixão pelos velhos, pois os considerava com a vida acabada. Agora, sendo um velho, possuindo
uma idade avançada, vim a descobrir o grande erro que havia cometido.
Talvez eu tenha sido levado a errar devido à nossa cultura, que pouco valoriza o idoso, e mais, era
uma época em que a nossa população de idosos não era significativa, não se encontrava organizada
como nos dias de hoje.
Senti pessoalmente como o idoso era tratado em nosso país: aos setenta anos de idade, em plena
produtividade acadêmica, fui aposentado compulsoriamente.
Para alguns professores, é concedido o honroso título de Professor Emérito. É um grande
privilégio; em lugar de ser aposentado como um professor vestindo pijama, o Professor Emérito veste
uma beca. Como um velho amigo dizia: “O Professor Emérito é um eunuco acadêmico; tem a voz,
mas não tem o voto nos colegiados da universidade.”
Antes de a aposentadoria chegar, comecei a planejar atividades que preencheriam o meu dia a
dia. Comecei explorando a minha memória, escrevendo crônicas; já publiquei um livro, Diário
Reinventado, e já estou com outro em impressão.
As leituras de Guimarães Rosa e a vivência em uma fazenda nas proximidades de Cordisburgo,
durante cerca de 30 anos, levaram-me a observar os pássaros do cerrado, cotejando-os com aqueles
citados pelo encantado vizinho Dr. Rosa. Agora observo os pássaros de rua, e estou preocupado com
as dificuldades que têm para sobreviverem. Trata-se de uma fauna totalmente desprotegida. Vivem
de teimosos.
Não tenho dúvidas de que, como idoso ido em anos, não perdi a capacidade de aprender. Eu não
me sinto um idoso acabado, volto a insistir. Aquele infeliz julgamento de 50 anos passados está
permanentemente na minha consciência. Foi preciso ter vivido todos estes longos anos para
reformular os meus preconceitos, sustentados por uma auto-suficiência inexplicável.
(CISALPINO, Eduardo Osório. Percursos. B.H.: Editora do Autor, 2014, p.109. Texto adaptado.)

09. De acordo com o texto, verifica-se que, em sua velhice, o autor faz
A) emissão de relatórios sobre as aves urbanas.
B) retificação de um ponto de vista em relação aos idosos.
C) omissão de juízos de valor em relação à aposentadoria.
D) ratificação de um raciocínio em relação à auto-suficiência.
10. Assinale a afirmativa INCORRETA sobre aspectos linguísticos do texto:
A) O termo “vestindo pijama” refere-se à vida inativa e monótona de um aposentado dentro de
casa.
B) Na expressão “como idoso ido em anos” há um jogo de palavras provocado por sons
semelhantes.
C) A palavra “eunuco” no trecho “O Professor Emérito é um eunuco acadêmico” pode ser lida no
sentido literal.
D) No trecho “aos setenta anos de idade, em plena produtividade acadêmica, fui aposentado
compulsoriamente”, o advérbio reforça a ideia implícita na locução verbal.
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PROPOSTA DE REDAÇÃO
Com base nos Textos 2 e 3 desta prova e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação,
redija um texto dissertativo-argumentativo, sob o ponto de vista de um profissional da saúde,
discutindo a seguinte afirmação:
“A saúde padece de escassez crônica de verbas”.
Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu
ponto de vista, respeitando os direitos humanos.
INSTRUÇÕES
1- Você receberá uma folha de Redação Definitiva onde deverá transcrever seu texto à tinta, legível.
2- A redação deverá conter o mínimo de 15 linhas e o máximo de 30 linhas, na folha de redação
definitiva.

Rascunho
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BIOLOGIA – QUESTÕES DE 11 A 20
11.

No desenho acima sobre a divisão celular do tipo Mitose,a fase que apresenta um número maior de
etapas representadas é:
A) Prófase.
B) Metáfase.
C) Anáfase.
D) Telófase.
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Oligodendrócito
especial

Prolongamentos
Tendo como pista o fato de que uma das estruturas indicadas é um tipo de Oligodendrócito, podemos
afirmar que a parte destacada pelas setas no desenho apresentado é um(a):

	
  
A) Retículo Endoplasmático Secretor.
B) Complexo Lameloso de Golgi.
C) Sinápse Neuro-muscular.
D) Fibra Nervosa Mielínica.
13. Dentre os danos que um parasita pode causar ao seu hospedeiro, NÃO é correto afirmar:
	
  
A) Lesões do tecido hepático causadas por vírus da hepatite.
B) Anemia provocada por hematófagos, como as lombrigas e solitárias.
C) Hemorragias decorrentes da perfuração intestinal por Ameba e Necator.
D) Ação de substâncias tóxicas produzidas por bactérias do tétano e botulismo.

9
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14.
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C

D

	
  

Os animais acima apresentam em comum um mecanismo evolutivo conhecido como Convergência
Evolutiva. Sobre eles, podemos afirmar:
A) Possuem Órgãos Homólogos.
B) Conquistaram habitats distintos.
C) Pertencem à mesma classe taxonômica.
D) Apresentam modos de vida semelhantes.
15.

J. FORSDYKEGENECOX/SPL-STOCK PHOTOS

	
  
A

B

Reservas
nutritivas

Mitocôndria

Broto

Parede
Vacúolo

A figura acima representa um processo de divisão assexuada por Brotamento em
A) Grão de Pólen.
B) Protozoário.
C) Levedura.
D) Bactéria.

Núcleo

FCM-MG - CONCURSO VESTIBULAR/2015 – PROVA DE ENFERM. – FISIOT. – PSIC. – TER. OCUP.

10

16. BACTÉRIAS MODIFICADAS “COMEM” TUMORES EM TESTES COM ANIMAIS E HUMANOS:
Injetar bactérias geneticamente modificadas num tumor que já resistiu a vários tratamentos não
parece a mais lógica das abordagens, mas foi o que fizeram cientistas dos EUA, com um grau
considerável de sucesso.

tumor

enzimas
bactérias

tumor

(Folha de SP, Caderno de Ciências, 14/08/2014.)

Acompanhe o experimento a partir da ilustração acima e assinale a opção INCORRETA para o
procedimento apresentado.
	
  
A) A modificação genética das bactérias ocorre para torná-las menos agressivas ao organismo do
paciente.
B) Não existe efeito colateral, pois a bactéria, por ser transgênica, perde sua capacidade de
infecção.
C) Por se tratar de um organismo anaeróbico, ele precisa de um ambiente pobre em oxigênio
para se multiplicar.
D) O crescimento desordenado de tumores propicia o surgimento de regiões cheias de células
com baixo suprimento de oxigênio, local de atuação dessas bactérias.
17. Morcegos frutívoros acabam ingerindo inadvertidamente - (o bicho é “ceguinho”) - insetos e
outros componentes de origem animal quando se deliciam com seus frutos preferidos.
Esses animais, quando mantidos em cativeiros, recebendo uma dieta de frutas lavadas, acabam
morrendo de neuropatia num período aproximado de 9 meses.
O fato acima descrito está relacionado com a deficiência de
A) Cobalamina ou Vitamina B12
B) Trocoferol ou Vitamina E
C) Ácido Ascórbico
D) Vitamina A
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18.

O gráfico acima representa a densidade mineral óssea durante a vida em homens e mulheres.
A partir do gráfico e dos conhecimentos inerentes à questão, podemos afirmar, EXCETO:
	
  
A) A diminuição da massa óssea nas mulheres, a partir dos 50 anos (Ponto A), deve-se à redução
do nível de Estrógeno.
B) Osteoporose caracteriza-se pela diminuição na taxa de formação de tecido ósseo, associada
ou não à maior absorção do cálcio do osso existente.
C) O Pico de Massa Óssea verificado aos 30 anos entre homens e mulheres, se deve à ação dos
Oscteoclastos, que "abrem" espaço para a deposição de minerais na matriz.
D) O Paratormônio, produzido pelas glândulas Paratiroideas, pode ser fator de alteração da Matriz
Óssea, pois estimula a sua reabsorção e a liberação de cálcio para o sangue.
19.

COMO PRODUZIR MAIS COMIDA SEM AGREDIR O MEIO AMBIENTE:
	
  
- Relatório indica estratégias para conseguir alimentar a crescente população mundial e
proteger a natureza ao mesmo tempo.
Aumentar a produção mundial de grãos sem, no entanto, impor ainda mais pressões sobre o
meio ambiente que podem agravar problemas como mudanças climáticas, falta de água e
poluição é outro desafio no atendimento de maior demanda provocada pelo crescimento
populacional mundial.
(O Globo, Caderno de Ciências, 18/07/2014)

As pressões sobre o Meio Ambiente que podem agravar problemas destacados no texto poderiam ser
evitadas através de estratégias abaixo citadas, EXCETO:
A) Produzir mais alimentos apenas com as terras em uso atualmente, sem a necessidade de
expandir a fronteira agrícola, derrubando florestas, através do uso de tecnologias que não são
aplicadas em determinadas regiões do planeta.
B) Aumentar a oportunidade de redução do desperdício de Fósforo e Nitrogênio aplicados nos
cultivos via fertilizantes, visto que seu uso excede sua necessidade. O mesmo acontece com
a água das irrigações.
C) Desviar parte dos grãos usados na alimentação de animais para consumo humano, assim
como diminuir o desperdício. Mais de 30% da comida produzida no mundo vai para o lixo.
D) Criar "fazendas submarinas" para a produção de peixes, já que 2/3 da superfície da Terra é
formada de água.
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O aumento acentuado da ocorrência de dengue entre 2007 e 2008 nesses municípios, como
demonstra o gráfico acima, pode estar relacionado aos fatores abaixo descritos, EXCETO:
	
  
A) Aumento do índice pluviométrico na região.
B) Resistência da população à campanha de vacinação anual, promovida pelo Ministério da
Saúde.
C) Aumento do atendimento de pacientes nos postos de saúde e maior rigor no processo de
notificação dos casos ocorridos no período.
D) Greve dos agentes sanitários responsáveis pelas visitas domiciliares de fiscalização e
esclarecimentos sobre o combate ao mosquito vetor.
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CONHECIMENTOS GERAIS – QUESTÕES DE 21 A 30
21. Apesar do alardeado resultado de um acordo entre o governo e a indústria, que reduziu o teor de
sal nos alimentos, o consumidor brasileiro ainda consome mais que o dobro da substância
recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A presença de altos índices de sódio
nos alimentos industrializados preocupa o governo e motiva iniciativas de saúde pública para
reduzir e monitorar o consumo dessa substância. Sobre essa importante questão de saúde
pública, é INCORRETO dizer que:
A) O excesso de sal na alimentação está ligado ao aumento no risco de doenças, como
hipertensão, doenças cardiovasculares e doenças renais.
B) A meta do governo brasileiro é reduzir em 28,5 mil toneladas a presença de sódio na mesa dos
brasileiros até 2020, para se adequar à recomendação da OMS.
C) Os altos índices de sódio – elemento contido no sal – são culturalmente valorizados, pois os
brasileiros gostam de tudo bem doce ou bem salgado e somente assim é possível sentir o
sabor dos alimentos.
D) Desde 2011 o governo federal passou a celebrar acordos com a Associação Brasileira das
Indústrias de Alimentação (ABIA) para reduzir gradativamente as quantidades de sal
presentes em alimentos industrializados.
22. O Brasil tem um dos maiores índices globais de uso diário de smartphones (cerca de uma hora e
meia). Segundo a psicóloga ocupacional Christine Grant, do Centro de pesquisas em psicologia e
comportamento da Universidade Coventry (Grã-Bretanha), "Os impactos negativos dessa cultura
do 'sempre ligado' são que a sua mente nunca descansa, você não dá ao seu corpo o tempo para
se recuperar e fica sempre estressado". O alerta diz respeito também ao uso excessivo de outros
dispositivos, como computadores, tablets e TVs de tela plana, que pode provocar danos a longo
prazo. Com relação à intensidade do uso desses aparelhos no dia a dia, é correto dizer, EXCETO:
A) As mulheres causam especial preocupação, pois muitas passam o dia trabalhando, voltam
para casa para cuidar dos filhos e ainda fazem uma jornada extra no computador antes de
dormir.
B) Estar “sempre ligado” propicia a manutenção do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, pois
possibilita que estejamos disponíveis a qualquer hora ou lugar, o que é fonte de conforto para
o indivíduo.
C) Estar sempre conectado cria mais estresse no ambiente de trabalho porque as pessoas estão
tendo de englobar uma quantidade maior de informações e meios de comunicação, e é difícil
gerenciar tudo.
D) O problema tende a se acentuar à medida que nos tornamos cada vez mais inseparáveis de
tablets e smartphones - e as consequências podem ser ruins para nossa capacidade de ler,
aprender e executar tarefas.
23. As atenções das autoridades sanitárias brasileiras, recentemente, estiveram voltadas para quatro
países africanos: Serra Leoa, Nigéria, Libéria e Guiné, todos na costa oeste do continente
africano. Segundo o boletim da OMS, esses países enfrentaram a pior epidemia de Ebola desde
1976, quando essa doença, altamente contagiosa e conhecida como febre hemorrágica, foi
registrada pela primeira vez na África. Com relação ao Vírus Ebola, assinale abaixo a alternativa
INCORRETA.
A) É uma doença causada por um vírus cujos sintomas iniciais incluem febre, fraqueza extrema,
dores musculares e dor de garganta, segundo a OMS.
B) Mostra ser uma doença terrível para suas vítimas, pois, à medida que avança, o paciente pode
sofrer de vômitos, diarreias e – em alguns casos – hemorragia interna e externa.
C) É contraído exclusivamente por meio do contato com animais, tais como: chimpanzés,
morcegos e antílopes contaminados, o que elimina a possibilidade de ocorrência do vírus em
nosso país.
D) Tem período de incubação de dois dias a três semanas, e o diagnóstico é difícil. Em humanos,
a doença está limitada majoritariamente à África, embora pessoas infectadas podem chegar a
outras nações.
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24. Durante o Fórum Permanente de Gestão do Conhecimento, Comunicação e Memória, realizado
em São Paulo, neste ano, o pesquisador Andrew Hoskins, da Universidade de Glasgow, na
Escócia, falou de um "esvaziamento da memória", na medida em que as pessoas se tornam mais
dependentes das buscas online e guardam extensos arquivos e fotos pessoais digitais que nunca
serão visualizados. Sobre o impacto das novas tecnologias na formação, no valor e na
importância da memória, é INCORRETO dizer que:
A) A memória perfeita e completa sobre todas as coisas é algo bom, e todas as memórias são
fundamentalmente adequadas. O esquecimento é sempre disfuncional.
B) A grande mudança é que a confiança nas tecnologias da comunicação e da informação para
criar memórias, para se sociabilizar e para se informar está passando a ser uma dependência.
C) A noção de compulsão pela conectividade sugere que estamos dependentes. Consiste em não
desconectar-se do telefone, ou sem o registro de fotos, pois a ausência dessa constante
conexão causa angústia e alienação.
D) A memória hoje é menos uma questão de lembrar e mais uma questão de saber para onde
olhar. Detecta-se que há uma alteração da memória humana por causa da nossa crescente
confiança na tecnologia e sobrecarga de informações.
25. O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do Brasil, subiu uma posição e superou a média da
América Latina e Caribe. Com isso, o país ocupa o 79º lugar no ranking mundial com 187 países.
O índice nos coloca na faixa das nações com “elevado desenvolvimento humano”. Em relação aos
índices apresentados no último relatório das Nações Unidas sobre o Brasil, é INCORRETO afirmar que:
A) Ao defender medidas para conseguir evoluir e garantir o desenvolvimento humano, o relatório
destaca o programa federal Bolsa Família como um bom exemplo de política pública de curto
prazo.
B) O Brasil venceu a desigualdade, reduzida nos últimos anos por causa da criação de empregos,
e está muito próximo de alcançar níveis adequados em relação à educação, saneamento
básico e redução do índice de pobreza.
C) Com relação ao Brasil, as evoluções nas três dimensões do índice (vida longa e saudável,
educação e padrão de vida decente) mostraram crescimento na harmonização do
desenvolvimento humano ao longo dos últimos anos.
D) O país apresentou melhora consistente em relação a mudanças estruturais. Contribuíram para
esse avanço o crescimento da renda, o resultado de ações políticas, a restauração da
democracia, a criação do SUS e a luta pela expansão da educação, com a universalização.
26. A inclusão dos direitos das mulheres no conceito e nas políticas de desenvolvimento sustentável
não é obviedade e nem tarefa fácil. Os debates nesse sentido, que têm considerado a
incorporação da justiça social e da problemática ambiental – ambas questões fundamentais –
pouco têm incorporado a perspectiva das mulheres e suas necessidades e demandas específicas.
Com relação à condição desigual das mulheres na sociedade, é correto afirmar que, EXCETO:
A) As mulheres, em sua maioria, quebraram a interdependência entre vida familiar e vida do
trabalho, mantendo a visibilidade do trabalho feminino doméstico e fazendo desaparecer as
desigualdades no mercado de trabalho.
B) Por sua condição desigual nas sociedades, as mulheres pobres têm enfrentado com enormes
dificuldades os processos de globalização e de liberalização econômica e, por isso, em muitos
países, entre eles os BRICS, elas estão entre os principais “perdedores”.
C) A violência doméstica e sexual, a falta de garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, as
desigualdades na remuneração de homens e mulheres e a maior presença feminina na
informalidade são as principais desigualdades e, em particular, as discriminações de gênero.
D) A crescente mão de obra feminina na fabricação de mercadorias destinadas à exportação é
uma constatação na produção globalizada realizada nas “fábricas do mercado mundial”,
sustentadas pela presença de mulheres contratadas por salários muito baixos e em condições
precárias.
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27. A clonagem é vista por alguns pesquisadores como uma alternativa para salvar animais
ameaçados de extinção. Desde o início de 2000, pesquisas vêm sendo feitas em vários países,
incluindo o Brasil. Para muitos especialistas, porém, esse processo reprodutivo está longe de ser
uma alternativa viável para salvar as mais de 20 mil espécies ameaçadas. No que diz respeito ao
uso desse recurso para reduzir a extinção de espécies ameaçadas no planeta, é INCORRETO
dizer que a clonagem
A) é uma ferramenta emergencial no caso de uma multiplicação necessária, quando há poucos
indivíduos, mas ela dificilmente irá recuperar ou salvar uma espécie.
B) nada pode fazer para impedir a destruição de habitats naturais, causada pela interferência
humana. É imprescindível proteger as espécies em seu habitat natural.
C) tem na dificuldade reprodutiva um dos fatores determinantes para ser excluída das alternativas
para aumentar a população de animais ameaçados em seu habitat natural.
D) continua sendo um processo muito complexo, apesar dos avanços científicos, mas os clones
são aptos para se reproduzir. A expectativa de vida de clones é baixa, mas com resultados
sempre satisfatórios.
28. Dezenas de milhares de migrantes sul-americanos chegaram ao Brasil a partir dos anos 1990, de
forma lenta e contínua. A recente chegada de alguns milhares de migrantes negros levou a
política migratória brasileira à pauta das grandes redações, quase sempre apresentando a
migração como "problema" ou "crise" a solucionar. O Estatuto do Estrangeiro (Lei n. 6.815),
assinado pelo general João Figueiredo em 1980, tem como principais características o alto grau
de restrição e burocratização da regularização migratória, a discricionariedade absoluta do
Estado, a restrição dos direitos políticos e da liberdade de expressão, além de explícita
desigualdade em relação aos direitos humanos dos nacionais. Com relação ao movimento
migratório e a histórica dívida brasileira com relação a uma lei de migrações, é correto dizer,
EXCETO:
A) Uma política migratória restritiva implica, no caso das porosas fronteiras do Brasil, um
investimento descomunal no aparelho de segurança, em detrimento das políticas públicas que
nos fazem tanta falta.
B) A lei vigente no Brasil permite que os estrangeiros em busca de emprego ou que trabalhem no
mercado informal, como quase metade dos brasileiros, permaneçam regularmente no país e
muitos deles são levados a solicitar refúgio apenas para ter algum documento.
C) Diante da opinião pública, migração e refúgio parecem ser a mesma coisa, embora nomeiem
processos bem distintos. O migrante se desloca por vontade própria, em busca de trabalho e
vida digna; o refugiado teme por sua integridade física e moral, em seu país de origem.
D) “Fechar as fronteiras” para a imigração em um contexto de intensa mobilidade humana e
enorme desigualdade entre os países não tem ajudado a diminuir as migrações, apenas tem
ajudado a tornar os trabalhadores imigrantes mais vulneráveis à exploração e ao preconceito.
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29. “Quem defende erradicação do trabalho infantil, cultura contra palmadas, enfrentamento da
proposta de redução da idade penal, é porque não sabe que na vida a gente aprende é com o
tranco e com castigo e trabalho mesmo”. Essas afirmações retratam o senso comum de boa parte
da sociedade brasileira, que perpetua a cultura de uma possível “educação” forjada na
desvalorização e vulgarização dos direitos conquistados ao longo dos últimos anos de crianças e
adolescentes como sujeitos de direitos e em condição peculiar de desenvolvimento. Fomos
acostumados a ver meninos e meninas trabalhando na lavoura, nos serviços domésticos, no
comércio, na fabricação de produtos artesanais ou industrializados e nas esquinas de semáforos
de nossos centros e periferias urbanas, como se isso fosse uma forma de exercer sua condição
humana de ganhar a vida, ou de se educar para o necessário mundo do trabalho. Com relação ao
direito que as crianças e os adolescentes têm de viver sua condição especial de aprendizagem e
desenvolvimento, é correto dizer que, EXCETO:
A) A vida é feita de uma perspectiva laboral. Trabalhar não é um mal, faz parte da vida humana,
por isso crianças e adolescentes devem se submeter à responsabilidade precoce da roda da
sobrevivência como uma forma de exercer sua condição humana de ganhar a vida.
B) Gastar tempo em jogos, brincadeiras e em momentos de criação e imaginação na infância é
promover seres humanos com suas potencialidades desenvolvidas de maneira singular e
oportuna, aliados de um eficaz processo educacional.
C) Há uma concepção equivocada, distorcida e danosa historicamente por pessoas que
acreditam firmemente no “poder da educação” para crianças e adolescentes por meio
exclusivo do trabalho precoce.
D) Esta cultura de submeter crianças a mecanismos de trabalho aponta para um adultocentrismo
da infância e uma anulação do princípio que rege as condições deste período de existência.
30. Embora criticada por juristas e especialistas em políticas públicas voltadas à criança e ao
adolescente uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) defende a redução do limite da
maioridade penal para 16 anos. Criada em 2011, a Frente Parlamentar pela Redução da
Maioridade Penal conta com o apoio de mais de 200 deputados. Como opção à PEC, outro grupo
de parlamentares estuda apresentar um projeto que aumenta o tempo de pena para jovens
infratores reincidentes em crimes graves, entre eles homicídio, latrocínio e estupro. Ambas as
propostas parecem ignorar a exaustão do sistema carcerário brasileiro, que convive com
superlotação nas prisões comuns e nos centros socioeducativos. Com relação ao tratamento que
se pretende dar ao problema dos delitos cometidos por jovens delinquentes, assinale abaixo a
alternativa INCORRETA:
A) Apesar de as taxas de criminalidade terem caído no País desde os anos 1990, um estudo do
Centro de Controle de Doenças e Prevenção estimou que jovens presos ao lado de adultos
têm 34% mais chance de voltar a cometer crimes.
B) A redução da maioridade penal pode inflar ainda mais a população carcerária, atualmente
superior a 550 mil presos, responsável por posicionar o Brasil entre os quatro países com
maior número de presos no mundo.
C) O Brasil atravessa um momento em que o clima político, cultural e midiático não estimula o
“punitivismo” e as soluções escolhidas para enfrentar a violência devem ser exclusivamente
educacionais.
D) As condições insalubres das prisões e dos centros socioeducativos impedem o maior controle
por parte do Estado. Isso estimula o surgimento do crime organizado. Ao se colocar na cadeia
um usuário de drogas como se fosse um traficante, ele pode se tornar mais à frente um
homicida.

