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Prova I – Língua Portuguesa  
20 questões

TEXTO 1

AS PROFISSÕES DO FUTURO
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(...)
Se nunca foi fácil conquistar as condições básicas para ser cidadão, com emprego, renda, saúde e 

lazer, o desafio torna-se ainda maior ao incluir o acesso ao conhecimento como uma das condições 
fundamentais para o exercício da cidadania. Mas (...) sem uma ampla mobilização que afinal coloque a 
radicalização da cidadania em primeiro lugar, a busca de conhecimento e emprego pode dar em nada. 

(...)
As manchetes de jornais e revistas consagraram a divisão entre 'velha' e 'nova' economia. Mas a 

distinção  tende  a  desaparecer:  simplesmente  a  nova  economia  penetra  todos  os  setores  da  velha 
economia.  Agricultura  é coisa  antiga? As plantações do futuro terão sementes  e  chips de controle. 
Fabricar panos ou toalhas é coisa de tecelão, trabalhador manual? O setor têxtil modernizou-se e hoje 
exibe os mais sofisticados sistemas de design gráfico e automação industrial. O zelador do prédio era 
uma pessoa que no máximo consertava um cano ou cuidava dos faxineiros? Os prédios inteligentes 
exigem zeladores que mais parecem administradores de empresas ou prefeitos. Enquanto isso, surgem 
novas  profissões:  coordenadores  de  projetos,  gerentes  de  terceirização,  programadores  visuais 
multimídia, administradores de comunidades virtuais, engenheiros de redes. 

Essa economia que está surgindo, totalmente nova ou renovando o que já existe, funciona com base 
em  redes  de  conhecimento.  Portanto,  transformar-se  num  elo  de  uma  cadeia  de  transmissão  de 
conhecimento é a melhor forma de ficar próximo a um bom emprego.  (...)  Não basta já ter algum 
diploma  pendurado  na  parede.  Há  quem diga  que  os  diplomas  deveriam ser  dados  com prazo  de 
validade, como leite e outros produtos perecíveis. Para competir no mercado de trabalho, não basta ter 
uma  competência,  é  preciso  ser  competitivo,  ou  seja,  estar  disposto  a  reformular  e  atualizar 
continuamente  conhecimentos,  habilidades  e  atitudes.  O trabalhador  do  futuro,  seja  qual  for  a  sua 
especialidade ou setor, precisa estar habituado à gestão do próprio conhecimento. E desde os primórdios 
da humanidade é evidente que sabedoria e conhecimento só se atualizam quando proliferam as relações 
entre pessoas que ensinam, debatem, experimentam, pesquisam e dialogam. 

(...)
O paradoxo dramático da nossa época, tão exigente em competição e competências, é que nem as 

escolas estão preparadas para esse novo sistema nem as empresas conseguem resolver suas carências de 
mão-de-obra especializada. Enquanto isso, o desemprego aumenta. Antigamente era o agricultor que ia 
para a cidade ou o estivador que perdia o posto no porto. Agora são os trabalhadores de 'colarinho 
branco', que estavam aparentemente seguros em escritórios e burocracias, os que perdem seus postos 
para  robôs,  softwares,  agentes  virtuais  e  sistemas  automatizados  de  administração  de  empresas  e 
organizações. 

Um olhar mais atento identifica que o desemprego tende a ser mais alto nas populações desprovidas 
de  acesso  a  conhecimento,  informação,  educação.  Nas  populações  com  grau  mais  elevado  de 
escolaridade, as opções de emprego continuam se multiplicando, e as empresas só se queixam de falta 
de mão-de-obra especializada. Ou seja, há nas empresas uma procura por trabalhadores que as escolas 
estão sendo incapazes de oferecer.

Conclusão: quanto melhores forem as condições de vida e a distribuição de renda no país, ou seja, 
quanto  melhores  forem  as  condições  de  acesso  ao  conhecimento,  mais  gente  terá  acesso  às 
oportunidades da nova economia do conhecimento, centrada na inovação, na expansão de redes e na 
ampliação da cidadania. 

SCHWARTZ, Gilson. As profissões do futuro. São Paulo: Editora Publifolha. Disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/folha/publifolha/ult10037u351846.shtml
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01. Segundo o texto 1, é correto afirmar que:
A) é impossível, na economia atual, a prática da cidadania.
B) a velha economia era propícia ao exercício da cidadania ideal.
C) a nova economia é contrária a atividades passadas, como a agricultura.
D) é indispensável a expansão da cidadania para a democratização do conhecimento. 
E) o controle do Estado, em algumas atividades econômicas, elimina as desigualdades.

02. “As profissões do futuro” dizem respeito àquelas que:
A) conciliam competências e espírito competitivo.
B) emergem como novas profissões na moderna economia.
C) se submetem à automação independente da ação humana.
D) excluem as ciências sociais e humanas em favor das tecnológicas.
E) consagram os colarinhos brancos como detentores do saber tecnológico.

03. A “radicalização da cidadania” (linha 04) a que alude o autor pressupõe:
A) o equilíbrio entre os aspectos positivos da velha e da nova economia.
B) o retorno à distinção entre o paradigma da velha e o da nova economia.
C) a abertura do mercado para os que não tiveram acesso ao conhecimento.
D) o regresso ao humanismo, que suprime a competição em favor da competência.
E) a conjunção entre melhor padrão de vida para as pessoas e acesso ao conhecimento.

04. O paradoxo de nossa época é considerado dramático, porque:
A) a tecnologia tende a substituir o homem.
B) há problemas insolúveis na nova economia.
C) há conflitos entre a oferta e a procura de mão-de-obra.
D) as tensões do mercado prenunciam uma grave crise econômica.
E) inexiste especialização para novas profissões da atual economia.

05. Segundo o texto, a automação ameaça de fato:
A) os engenheiros de rede.
B) os coordenadores de projeto.
C) os trabalhadores da indústria têxtil.
D) os trabalhadores de ‘colarinho branco’.
E) os administradores de comunidades virtuais.

06. A expressão “ou seja” (linha 37) indica, no contexto:
A) aproximação entre ideias.
B) incoerência entre ideias.
C) atenuação de ideias.
D) supressão de ideias.
E) mudança de ideias.

07. O texto “As Profissões do Futuro” é, predominantemente, de natureza:
A) descritiva, porque opõe a velha à nova economia.
B) argumentativa, porque advoga as qualidades do trabalhador do futuro.
C) expositiva, porque é neutro quanto às virtudes e defeitos da velha economia.
D) descritiva, devido à riqueza de adjetivos e advérbios de modo, conforme parágrafo 4º.
E) narrativa, historiando a atualização do conhecimento desde os primórdios da humanidade.
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08. Assinale a alternativa em cuja frase o autor provê uma informação como fato partilhado pelo leitor, sem 
necessidade de justificativa.
A) “Nas  populações  com grau  mais  elevado de  escolaridade,  as  opções  de  emprego  continuam se 

multiplicando, e as empresas só se queixam de falta de mão-de-obra especializada” (linhas 33-35).
B) “Portanto, transformar-se num elo de uma cadeia de transmissão de conhecimento é a melhor forma 

de ficar próximo a um bom emprego” (linhas 16-17).
C) “...é evidente que sabedoria e conhecimento só se atualizam quando proliferam as relações entre 

pessoas que ensinam, debatem, experimentam, pesquisam e dialogam” (linhas 23-24).
D) “Para competir no mercado de trabalho, não basta ter uma competência, é preciso ser competitivo, ou 

seja, estar disposto a reformular e atualizar continuamente conhecimentos, habilidades e atitudes” 
(linhas 19-21).

E) “Ou seja, há nas empresas uma procura por trabalhadores que as escolas estão sendo incapazes de 
oferecer” (linhas 35-36).

09. O conectivo da frase “Enquanto isso, o desemprego aumenta” (linha 27) exprime:
A) oposição.
B) concessão.
C) conclusão.
D) explicação.
E) proporcionalidade.

10. Assinale a alternativa em que o número de fonemas é maior que o número de letras.
A) nunca (linha 01).
B) pessoas (linha 24).
C) próximo (linha 17).
D) paradoxo (linha 25).
E) trabalhador (linha 21).

11. Uma consoante palatal nasal é representada no dígrafo da palavra:
A) “portanto”
B) “colarinho”.
C) “manchete”.
D) “profissões”.
E) “trabalhador”.

12. Assinale a alternativa em que há uma correta relação entre a palavra e seu processo de formação.
A) ensinam (linha 24): prefixação. 
B) seguros (linha 29): derivação regressiva. 
C) mão-de-obra (linha 35): composição.
D) incapazes (linha 36): sufixação.
E) expansão (linha 39): parassíntese.

13. Assinale a alternativa em que o sufixo altera a classificação morfológica da palavra primitiva.
A) “cidadania”(linha 03). 
B) “faxineiros” (linha 11).
C) “engenheiros” (linha 14).
D) “atitudes” (linha 21).
E) “habilidades” (linha 21). 

14. Assinale a alternativa em que a associação entre a palavra e sua classificação morfológica está correta.
A) “nada” (linha 04) – advérbio de negação.
B) “que” (linha 23) – pronome relativo.
C) “Portanto” (linha 16) – conjunção explicativa.
D) “desde” (linha 22) – conjunção temporal
E) “mais” (linha 38) – pronome indefinido. 
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15. Assinale a alternativa em que a função sintática do pronome relativo é a mesma do seu antecedente.
A) “Mas (...) sem uma ampla mobilização que afinal coloque a radicalização da economia em primeiro 

lugar...” (linhas 03-04).
B) “O zelador do prédio era uma pessoa que no máximo consertava um cano ou cuidava dos faxineiros” 

(linhas 10-11).
C) “Os  prédios  inteligentes  exigem  zeladores  que  mais  parecem  administradores  de  empresas  ou 

prefeitos” (linhas 11-12).
D) “Essa economia que está surgindo (...) funciona com base em redes de conhecimento (linhas 15-16).
E) “... há nas empresas uma procura por trabalhadores que as escolas estão sendo incapazes de oferecer” 

(linhas 35-36). 

TEXTO 2
NÃO HÁ VAGAS

01
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O preço do feijão
não cabe no poema. O preço
do arroz
não cabe no poema.
Não cabem no poema o gás
a luz o telefone
a sonegação
do leite
da carne
do açúcar
do pão.

O funcionário público
não cabe no poema
com seu salário de fome
sua vida fechada
em arquivos.

17
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30

Como não cabe no poema
o operário
que esmerila seu dia de aço
e carvão
nas oficinas escuras

─ porque o poema, senhores,
está fechado: "não há vagas"
Só cabe no poema
o homem sem estômago
a mulher de nuvens
a fruta sem preço

 O poema, senhores,
 não fede
 nem cheira.

GULLAR, Ferreira. Toda Poesia. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1980. p. 224 .

16.  Com os versos “O funcionário público/não cabe no poema/com seu salário de fome/sua vida fechada/em 
arquivos” (versos 12-16), o poeta:
A) condena o funcionalismo público pela má distribuição de renda.
B) recusa o funcionário público em geral como matéria de poesia.
C) rejeita o funcionário público cujos altos salários contrastam com a fome do povo.
D) mostra admiração pelo funcionalismo público, embora não queira cantá-lo em versos. 
E) critica o funcionalismo público pela ausência de transparência nos atos administrativos.

17. Com o trecho grifado em “O poema, senhores,/não fede /nem cheira (versos 28-30), o poeta:
A) ressalta o caráter irrelevante da poesia frente às necessidades humanas.
B) mostra que dá pouca importância à forma como se faz um poema.
C) contrapõe o caráter abstrato do poema à realidade cotidiana.
D) exalta a neutralidade na composição e leitura dos poemas.
E) critica a alienação política e social dos poetas brasileiros.

18. O termo grifado em “Como não cabe no poema...” (verso 17) é:
A) conjunção comparativa e relaciona duas estrofes.
B) conjunção integrante, porque une as duas estrofes.
C) conjunção consecutiva, relacionando o verso 16 ao 17.
D) pronome relativo, porque liga o verso 16 à estrofe seguinte.
E) preposição e instaura conformidade entre os versos 12 e 18.
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19. Assinale a alternativa que avalia corretamente a concordância do verbo caber nos versos abaixo.

I. “Não cabem no poema o gás/a luz o telefone/a sonegação...” (versos 05-07).
II. “... não cabe no poema/o operário/que esmerila seu dia de aço” (versos 17-19). 
III. “Só cabe no poema/o homem sem estômago/a mulher de nuvens/a fruta sem preço” (versos 24-27).

A) No item II, a concordância se justifica pela posposição do sujeito.
B) A forma singular no item III é facultativa devido à posição do sujeito.
C) O singular dos itens II e III se justifica pelo fato de o sujeito ser simples.
D) O plural no item I é obrigatório devido ao fato de o sujeito ser composto.
E) No item I, o singular é gramaticalmente possível pela concordância com poema.

20. Assinale a alternativa em que o termo grifado é classificado como complemento nominal.
A) “sonegação do leite” (versos 07-08).
B) “mulher de nuvens” (verso 26).
C) “salário de fome” (verso 14).
D) “fruta sem preço” (verso 27).
E) “dia de aço” (verso 19).
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Prova II – Conhecimentos Específicos    
30 questões

21. Os órgãos retroperitoneais são:
A) baço e rins.
B) rins, ureteres e bexiga.
C) parte do pâncreas, baço e supra-renais.
D) parte do pâncreas, rins e supra-renais.

E) parte do fígado, baço e rins.

22. A válvula tricúspide está localizada:
A) na artéria aorta.
B) na artéria pulmonar.

C) no septo interventricular cardíaco.
D) entre o átrio e o ventrículo direitos. 
E) entre o átrio e o ventrículo esquerdos.

23. A cauda do pâncreas está em contato direto com o:
A) rim. 
B) baço. 
C) fígado.  
D) duodeno.
E) diafragma.

24. É responsabilidade do Técnico de Anatomia em relação ao cadáver:
A) zelar  pela  manutenção,  limpeza,  conservação,  guarda  e  controle  de  todo  o  material,  aparelhos, 

equipamentos e seu local de trabalho.
B) executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática.
C) formolizar, embalsamar e reconstituir cadáveres e peças anatômicas humanas e de animais.

D) executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
E) supervisionar as atividades do setor. 

25. O Técnico de Anatomia:
A) Não  é  responsável  pela  preparação  das  substâncias  empregadas  nas  técnicas  de  preparação  e 

conservação dos cadáveres.
B) Deve manter os cadáveres para estudo fora dos tanques de formol ou câmaras frias.
C) Prepara cadáveres humanos para estudos, demonstrações e pesquisas.

D) Não prepara peças anatômicas para exposições.
E) Deve fazer radiografias.

26. Para exercer a função de técnico de Anatomia o indivíduo deverá : 
A) ter respeito ao cadáver.
B) possuir conhecimentos de eletrônica.
C) possuir conhecimentos de radiologia.

D) ter experiência em técnicas de enfermagem.
E) executar apenas tarefas solicitadas pelos professores.

27.  No processo de prevenção de acidentes de trabalho no ambiente no laboratório de anatomia,  para a 
proteção individual, durante o manuseio dos cadáveres, o técnico em Anatomia deve usar:
A) roupa comum.
B) óculos de grau.
C) máscara  de papel.
D) sandálias de couro.

E) luvas de borracha longas.
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28.  O descarte  final  de  material  biológico remanescente  de  dissecção anatômica  de cadáveres  humanos 
formolizados realizado em laboratório de Anatomia é feito, atualmente, por meio de:

A) descarte por coleta de lixo público.
B) sepultamento em cova especial.
C) reciclagem de material biológico.
D) descarte em lixo hospitalar.
E) tratamento químico.

29. Se um técnico em anatomia, ao preparar um cadáver recente e não formolizado, ou estiver montando um 
esqueleto, sofrer um corte ou espetada causando sangramento, sua primeira atitude deverá ser:
A) fazer uso de antibiótico por via parenteral. 
B) fazer uso de antiinflamatórios. 
C) fazer a lesão sangrar livremente e lavar com água e sabão. 
D) cauterizar a área lesionada.
E) conter o sangramento e tomar antibióticos.

30. Os acessos vasculares preferidos para a formolização de cadáveres e que fornecem uma maior eficiência 
de perfusão do fixador, são:
A) veia jugular interna ou aorta abdominal.
B) veia cava inferior ou aorta abdominal.
C) aorta abdominal ou veia cava superior.
D) artéria femoral ou artéria carótida.
E) artéria dorsal do pé ou veia cefálica. 

31. O uso da glicerina na preparação e conservação de cadáveres e de peças anatômicas é justificado:
A) por sua capacidade de evitar a desidratação dos tecidos, deixando-os também mais moles e flexíveis.
B) pelo fato de que, aliada ao formol, ela aumenta a capacidade de preservação.

C) pela ação de diminuir a toxidez do formol.
D) por sua ação fortemente anti-séptica.
E) por ser inodoro.

32. A principal função dos fixadores é:
A) remover a gordura dos tecidos.
B) insolubilizar as proteínas dos tecidos.
C) endurecer um tecido necrosado ou autolisado.
D) impedir a contaminação bacteriana no tecido.
E) impedir a morte das células do tecido.

33. Para a montagem de um esqueleto articulado, qual dos instrumentos abaixo é utilizado para a perfuração 
dos ossos?
A) Bisturi elétrico.

B) Bisturi convencional. 
C) Serra de gesso ortopédico.
D) Serra de madeira convencional. 
E) Broca odontológica de baixa rotação. 

34. Para abrir o intestino, cortar as costelas e abrir a calota craniana o técnico deverá usar  respectivamente:
A) tesoura, bisturi e costótomo.
B) enterótomo, costótomo e serra.
C) tentacânula, costótomo e serra.

D) tesoura, costótomo e enterótomo. 
E) enterótomo, serra manual e bisturi.
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35. A rugina é o instrumento mais adequado para:
A) afastar a pele, tela subcutânea e músculos.
B) separar músculos de ossos. 
C) cortar a pele.
D) cortar ossos do crânio.
E) cortar os ossos do gradil costal.

36. O estudo anatômico em cortes sequenciais do cérebro é normalmente realizado:
A) imediatamente, a fresco, dentro da cavidade craniana, sem nenhum fixador.
B) imediatamente, após curto período de fixação em álcool dentro da caixa craneana.
C) tardiamente, decorrido período de fixação em cuba contendo soro fisiológico aquecido.
D) tardiamente, decorrido período de fixação em recipiente contendo solução de formol a 10%.
E) imediatamente,  a  fresco,  após  sua remoção da cavidade craniana,  com o órgão imerso em cuba 

contendo soro fisiológico.

37. Para expor o coração, pratica-se no pericárdio uma incisão:
A) transversal.
B) longitudinal.
C) cruciforme.
D) circular.
E) oblíqua.

38. Para separar a dura-mater da calvária, utiliza-se um(uma):
A) tentacânula.
B) tesoura.
C) encefalótomo.
D) escôpro.
E) costótomo.

39. O processo de preparação dos ossos para montagem do esqueleto inclui o clareamento, que é feito com a 
utilização de: 
A) água oxigenada.
B) álcool absoluto.
C) ácido sulfúrico.
D) formol a 10%.

E) óleo de cedro. 

40. Para a conexão das partes ósseas durante a preparação de um esqueleto articulado, utiliza-se mais comumente:
A) pinos, arame e cola.
B) pregos e tiras de couro.
C) parafusos e tiras de plástico.
D) parafusos e massa acrílica.  

E) dobradiças e parafusos.

41.  Num esqueleto  articulado,  os  ossos  que  estão  relacionados  na  articulação  do  crânio  com a  coluna 
vertebral são:

A) temporal e áxis.
B) occipital e áxis.
C) occipital e atlas.
D) temporal e atlas.

E) atlas e áxis.

42. O órgão encontrado na região do hipocondrio esquerdo é o: 
A) Rim.
B) Baço.
C) Fígado.
D) Apêndice cecal.
E) Cólon sigmóide.
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43. A superfície do fígado sadio é:
A) rugosa e amarela.
B) lisa e verde escura.
C) rugosa e alaranjada. 
D) lobulada e esverdeada.
E) lisa e castanho-avermelhada. 

44. A presença dos haustros e tênias identifica o:
A) intestino delgado.
B) intestino grosso.
C) estômago.
D) útero. 
E) ureter.

45.  O material mais utilizado para confecção de blocos sólidos e transparentes onde são incluídas peças 
anatômicas para fins didáticos em museu de anatomia é a :

A) Resina acrílica.
B) Celulose.
C) Fibra de vidro.
D) Baquelite.

E) Polivinilcarbonato (PVC).

46. Para moldagem permanente de vasos sanguíneos de peças anatômicas, que são posteriormente digeridas 
com ácido, utiliza-se injeção de vinilite corada que ao ser resfriada endurece no período de no máximo:
A) 13 dias.
B) 1 semana.
C) 24 horas.
D) 3 horas.
E) 30 minutos.  

47. A técnica de preparação anatômica que torna tecidos e órgãos transparentes, denomina-se:
A) hidratação.
B) diafanização.
C) corrosão.
D) fixação.
E) maceração.

48. Segundo o sistema internacional de unidades, o quilograma é a unidade de:
A) Peso.
B) Massa.
C) Força.

D) Tempo.
E) Temperatura. 

49. Para a preparação da solução padrão de ácido clorídrico 0,1 N mede-se 8,5 mL de  ácido clorídrico p.a. e 
junta-se a 500 mL de água num recipiente que possa conter até 1000mL. O recipiente mais adequado 
para este fim é um(a):
A) Becker
B) Bureta graduada
C) Balão volumétrico de 1000 mL
D) Pipeta graduada
E) Erlenmeyer

50. Para se preparar solução de formol a 10%, deve-se misturar 10 ml de formol comercial, a: 
100 ml de água.

A) 90 ml de água.
B) 50 ml de água.
C) 10 ml de água.
D) 9 ml de água. 
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