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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA
1

Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão2
resposta.
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir
4
embora ou para utilizar os sanitários.
5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
7
comunique imediatamente ao fiscal.
8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita
9
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham
11
mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
14
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 16 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. Assinale a alternativa a que se refere o texto a
seguir:
“O Enfermeiro exerce todas as atividades de
enfermagem, cabendo-lhe: direção do órgão de
enfermagem integrante da estrutura básica da
instituição de saúde, pública e privada, e chefia de
serviço e de unidade de enfermagem.”
a) Lei da competência do Enfermeiro.
b) Lei do exercício profissional.
c) Lei regulamentar Cofen.
d) Código de ética dos profissionais de Enfermagem.
________________________________________
02. Assinale a alternativa a que se refere o
Preâmbulo a seguir:
“A Enfermagem compreende um componente
próprio de conhecimentos científicos e técnicos,
construído e reproduzido por um conjunto de
práticas sociais, éticas e políticas que se processa
pelo ensino, pesquisa e assistência. Realizase na prestação de serviços à pessoa, família e
coletividade, no seu contexto e circunstâncias de
vida.”
a) Legislação da atenção à saúde.
b) Regulamentação das escolas de Enfermagem.
c) Código de Ética dos profissionais de Enfermagem.
d) Legislação regulamentar Cofen.
________________________________________
03. Segundo Padilha (1995), ética é um conjunto de
princípios morais que regem os direitos e deveres
de cada um de nós e que são estabelecidos e
aceitos numa época por determinada comunidade
humana. Atrelado às práticas de saúde, surge
na década de 70 nos Estados Unidos a Bioética,
pautada por quatro princípios. Assinale a alternativa
que traz esses princípios corretamente.
a)
Integralidade,
Equidade, Autonomia
e
Universalidade.
b) Moral, Justiça, Não beneficência e Maleficência.
c) Integralidade, Beneficência, Justiça e Ordem.
d) Autonomia, Beneficência, Não Maleficência e
Justiça.
________________________________________
04. Qual o principal objetivo da Sistematização da
Assistência de Enfermagem?
a) Organizar o trabalho da equipe de saúde, como
um todo, técnicos e auxiliares de enfermagem,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos.
b) Organizar o trabalho profissional quanto ao
método, pessoal e instrumentos, permitindo a
operacionalização do processo de Enfermagem.
c) Organizar o trabalho profissional quanto ao
dimensionamento de pessoal, permitindo a correta
gestão dos recursos humanos de toda a instituição
de saúde.

d) Definir as etapas do processo de enfermagem,
colaborando para a redução no número de horas
trabalhadas pelo enfermeiro.
________________________________________
05. Complete a frase a seguir e assinale a alternativa
que traz, respectivamente, a sequência correta das
lacunas:
“________________ baseia-se na divisão racional
do trabalho, com divisão em setores especializados,
com órgãos e pessoas específicas. Neste caso
atribuem-se _________________, normas e
rotinas, bem como atribuições aos profissionais”.
a) Estrutura organizacional formal / processos
formais de trabalho.
b) Estrutura organizacional informal / processos
legais de trabalho.
c) Hierarquização / processos formais de trabalho.
d) Organograma / processos regionais de trabalho.
________________________________________
06. A Resolução COFEN 358, de 23 de outubro
de 2009, trata da Sistematização da Assistência
de Enfermagem (SAE) e da implementação do
Processo de Enfermagem em instituições públicas
ou privadas. Segundo esta resolução, assinale a
alternativa que correlaciona corretamente as etapas
constituintes do processo de enfermagem:
I - Coleta de dados de Enfermagem
II - Diagnóstico de Enfermagem
III - Planejamento de Enfermagem
IV – Implementação
V - Avaliação de Enfermagem
1 - ( ) Determinação das ações ou intervenções de
enfermagem que serão realizadas e identificadas
a partir do levantamento dos Diagnósticos de
Enfermagem.
2 - ( ) Processo sistemático e contínuo, desenvolvido
com auxílio de métodos e técnicas variadas.
3 - ( ) Consiste na interpretação dos dados coletados
que darão subsídios para a seleção das ações ou
intervenções.
4 - ( ) Realização das ações ou intervenções
determinadas na etapa anterior.
5 - ( ) Processo deliberado, sistemático e contínuo
de verificação de mudanças nas respostas mediante
um processo saúde-doença.
a) 1 - IV; 2 – II; 3 – V; 4 – III; 5 - I.
b) 1 - V; 2 – I; 3 – IV; 4 – III; 5 - II.
c) 1 - III; 2 – I; 3 – II; 4 – IV; 5 - V.
d) 1 - IV; 2 – I; 3 – V; 4 – II; 5 - III.
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07. Conforme prevê o Artigo 19 da Lei 8.213/91,
acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício
do trabalho a serviço da empresa. Um acidente de
trabalho se dá por um ato e/ou condição insegura,
podendo estar relacionado a um ou mais riscos
ocupacionais. Na assistência de enfermagem,
as tarefas abaixo podem gerar um acidente com
agentes biológicos, EXCETO:
a) Após medicar um paciente é necessário o
reencape da agulha.
b) Aspiração orotraqueal em paciente MR utilizando
máscara facial, luvas, avental e toca.
c) Na punção de paciente apenas para coleta
de sangue não é necessário o uso de luvas de
procedimento.
d) Ao realizar higiene íntima de paciente acamado
e troca de fralda é necessário uso de luvas de
procedimento.
________________________________________
08. Durante o desenvolvimento do trabalho do
profissional da saúde, seja em atendimento direto
ao paciente ou nas atividades de apoio, são
necessários algumas medidas de controle para
sua proteção. A esses cuidados dá-se o nome de
Precauções Padrão. Baseados nesse contexto
todas afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO:
a) A lavagem rotineira das mãos com água e
sabão elimina além da sujidade visível ou não, os
microrganismos que se aderem à pele durante o
desenvolvimento de nossas atividades.
b) Os instrumentos perfurocortantes devem ser
descartados em caixas apropriadas, rígidas e
impermeáveis. Após uso de seringas descartáveis
sem dispositivo de segurança, deve-se reencapar
a agulha para evitar que alguém se perfure ao
manusear a caixa.
c) Manipule e transporte as roupas sujas com
sangue, fluidos corporais, secreções e excreções
em sacos plásticos. Os serviços de saúde que
utilizam rouparia e campos reutilizáveis devem ter
um sistema de lavanderia, própria ou terceirizada,
que garanta a desinfecção destas roupas.
d) Todos os profissionais de saúde devem estar
vacinados contra a hepatite B e o tétano. Estas
vacinas estão disponíveis na rede pública municipal,
é a proteção específica contra estas doenças.
________________________________________
09. Dentre os Riscos Ocupacionais presentes
nas atividades laborais da área da saúde, o
Risco Biológico é o que traz maiores cuidados e
preocupações. Para permitir que o profissional atue
de forma segura são necessários tomar algumas
medidas protetivas.
Com base na introdução acima, assinale a
alternativa correta.

I – EPI significa Equipamento de Proteção Individual,
utilizado pelo profissional de saúde a fim de protegêlo contra o contato com material biológico.
II – EPC significa Equipamento de Proteção a
materiais Contaminados, utilizado pelo profissional
que manuseia materiais altamente contaminados
como em Centro de Materiais, Centros Cirúrgicos e
Pronto Atendimentos.
III – As luvas devem ser usadas em procedimentos
que envolvam sangue, fluidos corporais, secreções,
excreções (exceto suor), membranas mucosas,
pele não íntegra e durante a manipulação de artigos
contaminados.
IV - O avental (limpo, não estéril) serve para
proteger a pele e prevenir sujidade na roupa durante
procedimentos que tenham probabilidade de gerar
respingos ou contato de sangue, fluidos corporais,
secreções ou excreções.
a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I e IV estão incorretas.
d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
________________________________________
10. Entende-se por avaliação pré-concepcional a
consulta que o casal faz antes de uma gravidez,
objetivando identificar fatores de risco ou doenças
que possam alterar a evolução normal de uma
futura gestação. Dentre os fatores de risco para uma
gestação confirmada, atribua V, para as afirmativas
verdadeiras, e F, para as afirmativas falsas.
1 - ( ) Gestante com idade abaixo de 15 anos e
acima de 35 anos.
2 - ( ) História reprodutiva anterior de Nuliparidade
e multiparidade.
3 - (
) Ser portadora de doenças infecciosas
(hepatites, toxoplasmose, infecção pelo HIV, sífilis
e outras DST).
4 - ( ) Ter estatura abaixo de 1,60m ou peso abaixo
de 45 kg.
a) 1 - V; 2 – V; 3 – V; 4 - F.
b) 1 - V; 2 – V; 3 – V; 4 - V.
c) 1 - F; 2 – F; 3 – V; 4 - V.
d) 1 - F; 2 – V; 3 – F; 4 - V.
________________________________________
11. O pré-natal é a assistência na área da
enfermagem e da medicina prestado à gestante
durante os nove meses de gravidez, visando
melhorar e evitar problemas para a mãe e a criança
nesse período e no momento do parto. Este
acompanhamento serve para detectar possíveis
intercorrências na gestação ou acompanhar alguma
doença materna preexistente. Com base nas
intercorrências gestacionais relacione as colunas a
seguir, de acordo com termo e sua correta definição.
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( I ) Ameaça de aborto
( II ) Descolamento Cório-Amniótico
(III) Placenta Prévia
(IV) Descolamento Prematuro Da Placenta
1 - ( ) É a separação abrupta da placenta antes do
nascimento do feto. Ocorre em cerca de 0,5 a 1%
de todas as gestações, sendo responsável por altos
índices de mortalidade perinatal e materna.
2 - ( ) Caracteriza-se por sangramento genital de
pequena intensidade. É diagnosticado por exame
ultrassonográfico.
3 - ( ) Corresponde a um processo patológico da
segunda metade da gravidez, em que a implantação
da placenta, inteira ou parcialmente, ocorre no
segmento inferior do útero.
4 - ( ) Presença de sangramento vaginal discreto
ou moderado, sem que ocorra modificação cervical.
a) 1 - IV; 2 – II; 3 – III; 4 - I.
b) 1 - II; 2 – IV; 3 – I; 4 - III.
c) 1 - II; 2 – I; 3 – IV; 4 - III.
d) 1 - IV; 2 – I; 3 – III; 4 - II.
________________________________________
12. A Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011
aprova a Política Nacional de Atenção Básica,
estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para
a organização da Atenção Básica, para a Estratégia
Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes
Comunitários de Saúde (PACS). Atribua V, para
verdadeiro, e F, para falso, nas assertivas abaixo:
1 - ( ) Para UBS com Saúde da Família em grandes
centros urbanos, recomenda-se o parâmetro de uma
UBS para no máximo 18 mil habitantes, localizada
dentro do território, garantindo os princípios e
diretrizes da Atenção Básica.
2 - (
) As RAS constituem-se em arranjos
organizativos formados por ações e serviços de
saúde com diferentes configurações tecnológicas
e missões assistenciais, articulados de forma
complementar e com base territorial, e têm diversos
atributos, entre eles destaca-se: a atenção básica
estruturada como primeiro ponto de atenção e
principal porta de entrada do sistema.
3 - ( ) A Atenção Básica caracteriza-se por um
conjunto de ações de saúde, no âmbito individual
e coletivo, que abrange a promoção e a proteção
da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico,
o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a
manutenção da saúde.
4 - ( ) A educação permanente deve ser encarada
como uma importante “estratégia de gestão”,
com grande potencial provocador de mudanças
no cotidiano dos serviços, em sua micropolítica,
bastante próximo dos efeitos concretos das práticas
de saúde na vida dos usuários.

a) 1 - V; 2 – V; 3 – V; 4 - V.
b) 1 - F; 2 – F; 3 – V; 4 - V.
c) 1 - F; 2 – V; 3 – V; 4 - V.
d) 1 - V; 2 – F; 3 – V; 4 - F.
________________________________________
13. “O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de
suas atribuições resolve dispor sobre os Planos de
Ação regional e municipal da Rede Cegonha, que
são os documentos orientadores para a execução
das fases de implementação da rede, assim como
para o repasse dos recursos, o monitoramento e a
avaliação da implementação da Rede Cegonha”.
A qual Portaria o texto acima se refere?
a) Portaria nº 2.048, de 05 de novembro de 2002.
b) Portaria nº 650, de 05 de outubro de 2011.
c) Portaria nº 1600, de 7 de julho de 2011.
d) Portaria nº 1864, de 29 de setembro de 2003.
________________________________________
14. A Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de
2011, institui a Rede de Atenção Psicossocial para
pessoas com sofrimento ou transtorno mental e
com necessidades decorrentes do uso de crack,
álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS). Constituem-se diretrizes para o
funcionamento da Rede de Atenção Psicossocial:
I - Respeito aos direitos humanos, garantindo a
autonomia e a liberdade das pessoas.
II - Combate a estigmas e preconceitos.
III - Desenvolvimento de estratégias de Redução de
Danos.
IV - Desenvolvimento da lógica do cuidado
para pessoas com transtornos mentais e com
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e
outras drogas, tendo como eixo central a construção
do projeto terapêutico singular.
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
c) Apena a afirmativa IV está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
15. A Portaria de nº 793, de 24 de abril de 2012,
institui a Rede de Cuidados à Pessoa com
Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde.
De acordo com os objetivos específicos da Rede
de Cuidados à Pessoa com Deficiência é correto
afirmar, EXCETO:
a) Promover cuidados em saúde especialmente
dos processos de reabilitação auditiva, física,
intelectual, visual, ostomia e múltiplas deficiências.
b) Desenvolver ações de reabilitação e isolamento
dos casos de deficiência detectados na fase pósnatal, infância, adolescência e vida adulta.
c) Produzir e ofertar informações sobre direitos das
pessoas, medidas de prevenção e cuidado e os
serviços disponíveis na rede, por meio de cadernos,
cartilhas e manuais.
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d) Promover mecanismos de formação permanente
para profissionais de saúde.
________________________________________
16. De acordo com a implantação da Rede de
Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças
Crônicas, suas linhas de cuidado e diretrizes,
assinale a alternativa correta.
I - A implantação da Rede de Atenção à Saúde das
Pessoas com Doenças Crônicas se dará por meio
da organização e operacionalização de linhas de
cuidado específicas, considerando os agravos de
maior magnitude.
II - Definir as ações e os serviços que serão ofertados
por cada componente da Rede de Atenção à Saúde
das Pessoas com Doenças Crônicas, baseadas em
diretrizes clínicas e de acordo com a realidade de
cada região de saúde.
III - Garantia de acesso regulado à atenção
especializada, ambulatorial e hospitalar.
IV - Estabelecimento de estratégias para apoio ao
autocuidado de maneira a garantir a autonomia
do usuário, o conhecimento sobre sua saúde e a
corresponsabilização dos atores envolvidos.
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
QUESTÕES
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A

19

-

MATEMÁTICA

17. Uma corda será cortada para passar em volta
de todo o triângulo a seguir de forma bem justa.
Qual deve ser o seu comprimento?

a) 14 cm.
b) 12 cm.
c) 7 cm.
d) 6 cm.
________________________________________
18. Sobre a função f(x)=3x-1, é correto afirmar:
a) é uma função do terceiro grau.
b) f(0)=1.
c) f(2)=5.
d) Não assume valores negativos para qualquer
valor de x real.

19. No Brasil utiliza-se muito a medida de volume
“litro”. Quantos mililitros há em um litro?
a) 100.
b) 1000.
c) 106.
d) 10.
QUESTÕES 20 A 27 - LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto a seguir e responda as questões de
20 a 25.
Aplicativo de doação de sangue auxilia milhares
de doadores no país
Aline Czezacki, para o Blog da Saúde

Os amigos Thiago Azevedo e Thiago
Luccas, doadores de sangue há mais de 10 anos,
sempre tiveram vontade de ajudar a aumentar o
número de voluntários. Por isso, eles idealizaram
um aplicativo para ajudar os Hemocentros do Rio
Grande do Norte (RN) a controlar demandas de
estoque e os doadores de sangue a controlar o
registro de doações.
Depois de pronta, a ideia precisava sair do
papel. Foi aí que Arlindo Rodrigues e Fred Castro,
analistas de sistemas, uniram-se aos amigos
doadores para dar vida ao aplicativo. “Quando
o Thiago (Azevedo) trouxe a ideia, a gente não
sabia como fazer e também não tinha dinheiro,
então chamamos os dois como parceiros”, lembra
Thiago Luccas, que se diferencia do colega pelo
sobrenome.
Assim, em abril de 2014, nasceu o Hemoliga.
Hoje, dois anos depois da criação, mais de 50 mil
pessoas estão conectadas ao aplicativo em sete
estados brasileiros: Rio Grande no Norte (RN), Rio
de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Amazonas (AM),
Bahia (BA), Pará (PA), Paraíba (PB).
Com o Hemoliga, através da tela do
celular ou do computador, você pode: registrar
suas doações e consultar seu histórico, verificar
informações atualizadas sobre quais sangues estão
em falta nos bancos da sua região, e ainda recebe
notificações sobre campanhas em curso e em qual
data você pode realizar sua próxima doação.
Desde 2014 já foram registrados mais de
10 mil doações de sangue no aplicativo. Luccas
comemora: “Se você parar para pensar que uma
bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas, e que
tudo isso partiu de uma ideia simples, são muitas
vidas salvas. Isso é maravilhoso”.
As redes sociais da Hemoliga também são
portas para as pessoas interagirem. “Às vezes
compartilhamos alguma campanha no Facebook ou
no Instagram e em questão de minutos conseguimos
os doadores. É algo muito incrível”, comemora
Luccas.
A Coordenação-Geral de Sangue e
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Hemoderivados, do Ministério da Saúde, considera
que os aplicativos de incentivo à doação de sangue
para celulares podem aproximar os doadores de
sangue dos hemocentros, auxiliando inclusive na
fidelização desses doadores. Desde que os princípios
da voluntariedade e altruísmo da doação de sangue
sejam respeitados, a ferramenta pode ser muito útil
no fortalecimento da doação de sangue no país.
Para baixar o aplicativo no celular, ou criar o
cadastro na web, basta entrar no site www.hemoliga.
com.br. Também é possível curtir as páginas do
projeto no Facebook e no Instagram.
Texto adaptado. Disponível em: http://www.blog.saude.gov.
br/index.php/51599-aplicativo-de-doacao-de-sangue-auxiliamilhares-de-doadores-no-pais

20. A respeito do texto anterior, analise as seguintes
afirmações:
I – A iniciativa de criar um aplicativo foi dos amigos
Arlindo Rodrigues e Fred Castro.
II – É possível interagir com outros doadores por
meio das redes sociais da Hemoliga.
III – Há uma limitação por parte do Ministério da
Saúde sobre uso de aplicativos.
IV – Uma única doação pode ajudar até 4 vidas.

24. “Foi aí que Arlindo Rodrigues e Fred Castro,
analistas de sistemas, uniram-se aos amigos.”
O trecho entre vírgulas é classificado corretamente
como:
a) adjunto adverbial.
b) aposto.
c) predicativo do sujeito.
d) sujeito.
________________________________________
25. “A Coordenação-Geral de Sangue e
Hemoderivados [...] considera que os aplicativos de
incentivo à doação de sangue”
Assinale a alternativa em que a classificação do
elemento sublinhado está correta.
a) Objeto Indireto.
b) Adjunto Adnominal.
c) Objeto direto.
d) Complemento nominal.
As questões 26 e 27 referem-se à imagem abaixo.

Estão corretas:
a) Apenas as afirmativas II e III.
b) Apenas as afirmativas I e III.
c) Apenas as afirmativas II e IV.
d) Apenas as afirmativas I e IV.
_________________________________________
21. De acordo com o texto, o aplicativo Hemoliga:
a) está disponível apenas para o Estado do Rio
Grande do Norte.
b) pode ser acessado exclusivamente em celulares.
c) disponibiliza informações sobre a saúde do doador.
d) envia ao doador avisos sobre campanhas de
doação de sangue na sua região.
______________________________________________

22. Assinale a alternativa em que o verbo está
flexionado na voz passiva.
a) A ferramenta é muito útil para novos doadores.
b) Os dois foram chamados como parceiros pelos
amigos.
c) Os amigos sempre buscam formas de ajudar.
d) O aplicativo vai ajudar a aumentar a quantidade
de doadores.
_________________________________________
23. “[...] a ferramenta pode ser muito útil no
fortalecimento da doação de sangue no país.”
O termo “ferramenta” refere-se:
a) ao aplicativo Hemoliga.
b) à doação de sangue.
c) ao celular.
d) à campanha.

(Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/35615-aimportancia-da-doacao-regular-de-sangue.html)

26. O gênero anúncio acima tem como objetivo:
a) conscientizar a sociedade sobre a importância da
doação de sangue.
b) comover doadores a serem mais rápidos nas
doações.
c) explicar como é feita a doação de sangue.
d) dizer que muitas pessoas estão esperando na fila
de doação de sangue.
________________________________________
27. Assinale a alternativa que justifica corretamente
a presença da preposição que antecede o pronome
“quem”.
a) A preposição é exigência do substantivo “vida”.
b) A preposição é exigência do pronome “quem”.
c) A preposição é exigência do verbo “precisa”.
d) A preposição é exigência da locução verbal “pode
esperar”.
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QUESTÕES 28 A 30 - CONHECIMENTOS GERAIS

30. Considere as seguintes definições propostas
para o conceito de globalização e assinale
a alternativa que apresenta uma explicação
INCORRETA:
a) É a integração mais estreita dos países e dos
povos que resultou da enorme redução dos custos
de transportes e de comunicação.
b) O conceito de globalização implica primeiro e
acima de tudo um alongamento das atividades
sociais, políticas e econômicas através das
fronteiras.
c) Pode definir-se globalização como um processo
histórico por meio do qual crescem vertiginosamente
as barreiras nas relações entre os povos.
d) Trata-se de uma força condutora central por
trás das rápidas transformações sociais, políticas
e econômicas que têm remodelado as sociedades
modernas.

28. Leia a seguinte análise sobre uma atual situação
política internacional e assinale a alternativa que
indica o desafio a que o texto se refere.
“A União Europeia se considerou, desde seu
nascimento, o remédio mais eficaz contra
os nacionalismos que haviam envenenado o
continente durante a primeira metade do século XX.
Entretanto, dentro dos próprios países membros,
os movimentos separatistas ressurgem de forma
periódica, com maior ou menor virulência, embora
nenhum Estado da União Europeia tenha passado
por algo semelhante ao desafio que a Espanha
enfrenta hoje”.
(El País, 20/09/17, com adaptações).

a) Crise econômica internacional.
b) Negociação para o fim das FARC.
c) Referendo independentista da Catalunha.
d) Saída do Reino Unido da União Europeia.
________________________________________
29. Em relação aos princípios e conceitos que
dizem respeito à Ecologia, considere as afirmativas
a seguir e assinale a que apresenta informação
INCORRETA.
a) A modificação do ambiente natural pelo homem,
com o uso do fogo e de outros instrumentos, só
ocorre a partir do século XIX, com a Revolução
Industrial.
b) Ecologia é a ciência que estuda a estrutura e o
funcionamento da natureza, considerando que a
humanidade é parte integrante dela.
c) Pode-se definir o meio ambiente como o conjunto
de condições físicas, químicas e biológicas que
cercam o ser vivo.
d) Por habitat, entende-se o ambiente que
oferece um conjunto de condições favoráveis ao
desenvolvimento das necessidades básicas de um
organismo.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 06/11/2017.
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