AUXILIAR DE ENFERMAGEM – NÍVEL MÉDIO
PORTUGUÊS – NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR
1. Assinale a opção que apresenta a divisão silábica
INCORRETA
(A) a-tra-ves-sou
(B) gar-ga-lha-da
(C) ca-cho-rro
(D) ba-ru-lho
TEXTO I
O menino a olha. Não tem ainda (hoje eu sei) a noção do
sentimento que aquela mulher lhe provoca. Mas, sem
saber, a odeia: [...] RITER, Caio. Eu e o silêncio do meu
pai. São Paulo: Biruta, 2011, p. 14.
TEXTO II
Me deixava ficar, apenas incomodamento pelo tanto de
carência (hoje acho) daquele homem magro e calado que
era meu pai. E nenhum de nós era capaz de um abraço.
RITER, Caio. Eu e o silêncio do meu pai. São Paulo:
Biruta, 2011, p. 18.

objetivo dessa frase está voltado para a
conscientização dos brasileiros sobre a necessidade
de:
(A)
(B)
(C)
(D)

as crianças frequentarem a escola regularmente.
a formação leitora começar na infância.
a alfabetização acontecer na idade certa.
a literatura ter o seu mercado consumidor ampliado.

5. Assinale a letra correspondente à alternativa que
preenche corretamente as lacunas da frase
apresentada:
Quanto ............................. interferências
.............................. , melhor .............................
(A) menas, existirem, serão
(B) menos, existirem, será
(C) menas, existir, será
(D) menos, existir, serão
6. Observando a concordância nominal nas frases:

2. Nesses excertos, o uso dos parênteses tem a
função de

(I) É necessário compreensão
(II) A compreensão é necessária.
(III) Compreensão é necessário.
(IV) Para quem a compreensão é necessário?

(A) sinalizar tempos distintos da narrativa.
(B) acentuar o sentido dos termos antecedentes.
(C) diferenciar as ideias principais das acessórias.
(D) separar a opinião do narrador das demais
informações.

Verificamos que:
(A) apenas a I e a IV estão erradas
(B) apenas a II e a III estão erradas
(C) apenas a IV está errada
(D) todas estão certas

3. Se minha mãe tivesse me falado que meu pai,
quando eu nasci, foi olhos de alegria imensa, com
certeza eu lembraria. E, se lembrasse, seria certeza
do ocorrido ou apenas história minha inventada por
mim no desejo que já nascia de verter-me em
palavras? RITER, Caio. Eu e o silêncio do meu pai.
São Paulo: Biruta, 2011, p. 33. Lido no contexto da
narrativa, o fragmento evidencia a:
(A) relação entre a memória da figura paterna e a
atividade literária.
(B) consciência da transformação da lembrança pela
palavra escrita.
(C) hesitação do narrador diante da privação afetiva por
parte de pai.
(D) influência materna sobre a percepção dos
acontecimentos da infância.
4. LEIA PARA UMA CRIANÇA. A cada livro o Brasil
inteiro vira a página. Gostar de ler é o início de uma
história cheia de descobertas e aprendizados na vida
da criança. E tudo começa quando você abre um livro
para ela. Os textos publicitários são produzidos para
cumprir determinadas funções comunicativas. O
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7. Uma senhora resolveu vender bombons e trufas na
porta de uma escola para complementar a renda
familiar. No primeiro dia, ela faturou R$ 107,50 com a
venda de 25 bombons e 15 trufas. No dia seguinte,
seu faturamento foi igual a R$ 185,00 e foram
vendidos 20 bombons e 45 trufas. Um aluno que
comprou, dessa senhora, 4 bombons e 3 trufas,
pagou a quantia de
(A) R$19,00.
(B) R$ 19,50.
(C) R$ 22,50.
(D) R$ 23,00.
8. Um consumidor adquiriu um telefone em um site
de compras pela internet que cobrou frete de 15%
sobre o valor dessa mercadoria. Após ter recebido o
produto, ele decidiu devolvê-lo sem que houvesse
alguma justificativa para tal. A empresa aceitou a
devolução, reembolsando o valor pago no telefone.
Porém, cobrou os mesmos 15% do valor da
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mercadoria, o que acarretou um prejuízo total para
esse consumidor de:
(A) 15%.
(B) 20%.
(C) 25%.
(D) 30% .
9. A regra para encontrar dois números cuja soma e
cujo produto são dados, era enunciada pelos
babilônios como “Eleve ao quadrado a metade da
soma subtraia o produto e extraia a raiz quadrada da
diferença. Some ao resultado a metade da soma. Isso
dará o maior dos números procurados. Subtraia-o da
soma para obter o outro número.” (LIMA, Elon Lages.
Números e Funções Reais. SBM, 2013. Coleção
PROFMAT. p.108.) Atualmente a fórmula que dá a
resposta para esse problema é conhecida como:
(A) Teorema de Pitágoras
(B) Média aritmética
(C) Média geométrica
(D) Fórmula de Bhaskara
10. Os congestionamentos de trânsito constituem um
problema que aflige, todos os dias, milhares de
motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação,
representando, ao longo de um intervalo definido de
tempo, a variação da velocidade de um veículo
durante um congestionamento.

Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo
do intervalo de tempo total analisado?
(A) 4
(B) 3
(C) 2
(D) 1
11. Do salário mensal de R$ 2.500,00 que recebe,
João gasta 30% em alimentação. Quanto ele gasta
mensalmente com a alimentação?
A) R$ 1.750,00
B) R$ 1.450,00
C) R$ 750,00
D) R$ 700,00

12. Ana Lucia, foi provocada pelo seu professor de
Filosofia a realizar uma apresentação para classe, ela
passou 3 horas e 30 minutos preparando o mesmo.
Sabendo disso, quantos minutos essa aluna passou
preparando esse seminário?
(A) 190 minutos
(B) 200 minutos
(C) 210 minutos
(D) 220 minutos

RASCUNHO
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desse acervo relevante. Desta forma, conseguimos
facilitar a organização dos mesmos e economizar no
uso do papel, consequentemente, conservando o
meio ambiente.

E

13. Márcia solicitou a Fernanda que elabora-se um
oficio, falando sobre a importância de digitalizar os
arquivos a fim de liberar espaço em uma sala que
continha inúmeros prontuários médicos, Fernanda
abriu a ferramenta Microsoft Word e digitou o
seguinte texto:
Os arquivos físicos referentes a prontuários médicos
geram muito papel. O avansso tecnológico que criou
os processos de digitalização ajuda a administração
desse acervo relevante. Desta forma, conseguimos
facilitar a organização dos mesmos e economizar no
uso do papel, consequentemente, conservando o
meio ambiente.
Após ter verificado que a palavra “avansso” estava
digitada de forma equivocada, Fernanda resolveu fazer
uma correção óbvia. Para isso, colocou o cursor na
palavra avansso; logo depois da letra n, pressionou as
teclas crtl + delete; clicou no botão de negrito e
completou a palavra corretamente, digitando as letras “ç”
e “o”.
Qual é a nova apresentação do parágrafo em que a
palavra em questão se encontra?
(A) Os arquivos físicos referentes a prontuários médicos
geram muito papel. O çosso tecnológico que criou os
processos de digitalização ajuda a administração
desse acervo relevante. Desta forma, conseguimos
facilitar a organização dos mesmos e economizar no
uso do papel, consequentemente, conservando o
meio ambiente.
(B) Os arquivos físicos referentes a prontuários médicos
geram muito papel. O avanço tecnológico que criou
os processos de digitalização ajuda a administração
desse acervo relevante. Desta forma, conseguimos
facilitar a organização dos mesmos e economizar no
uso do papel, consequentemente, conservando o
meio ambiente.
(C) ço tecnológico que criou os processos de
digitalização ajuda a administração desse acervo
relevante. Desta forma, conseguimos facilitar a
organização dos mesmos e economizar no uso do
papel, consequentemente, conservando o meio
ambiente.
(D) Os arquivos físicos referentes a prontuários médicos
geram muito papel. O avanço tecnológico que criou
os processos de digitalização ajuda a administração

14. LibreOffice é uma suíte de aplicativos livre para
escritório disponível para Windows, Unix, Solaris,
Linux e Mac OS X. O Pacote Microsoft Office ou suíte
de aplicativos Microsoft Office são expressões que
remetem
ao
conjunto
integrado
de aplicativos voltados para as tarefas de escritório,
tais como editores de texto, editores de planilhas,
editores de apresentação, aplicativos, agenda de
compromissos, contatos, entre outros. Visam a
dinamizar as tarefas do dia-a-dia de um escritório.
Percebemos que ambos possuem as mesmas
finalidades. De acordo com o seu conhecimento nas
respectivas ferramentas, relacione abaixo quais
características que equivalem um ao outro.
Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso, depois
marque a opção correta.
( ) Nas suítes Microsoft Office e BrOffice.org, a geração
de gráficos e planilhas pode ser feita, respectivamente,
pelos aplicativos Excel e Calc.
( ) Nas suítes Microsoft Office e BrOffice.org, a geração
de bancos de dados podem ser feitas, respectivamente,
pelos aplicativos Access e Write.
( ) Algo em comum nas suítes Microsoft Office e
BrOffice.org é que ambas, são softwares gratuitos, e
podem ser baixadas diretamente do site de seus
respectivos fabricantes, basta criar uma conta de usuário.
( ) Nas suítes Microsoft Office e BrOffice.org, a geração
de textos pode ser feita, respectivamente, pelos
aplicativos Word e Write.
( ) TODAS as funções de atalhos, como por exemplo Crtl
C para copiar e Crtl V para colar, são exatamente
IGUAIS, tanto nos aplicativos da Microsoft Office quanto
nos aplicativos da BrOffice.
Assinale a opção correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

Todas as alternativas estão corretas
F,V,F,F,V
V,F,V,V,F
V,F,F,V,F

15. Os sistemas operacionais Windows, como o
Windows 8 e o Windows 7, trazem em suas versões,
COMO PADRÃO, um programa cujo objetivo é
gerenciar arquivos, pastas e programas. Esse
programa é denominado:
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(A)
(B)
(C)
(D)

BDE Administrator.
File Explorer.
Flash Player.
Windows Explorer.

16. Em uma empresa, um dos maiores problemas de
segurança consiste no acesso a páginas web não
autorizadas, por parte dos funcionários. Uma diretriz
de segurança foi estabelecida pelos gestores da
empresa para controlar esses acessos indevidos à
Internet. Para que esse controle fosse efetivo e a
performance de acesso à Internet fosse otimizada, a
equipe técnica resolveu instalar, na rede interna da
empresa, um servidor de
(A) antivírus
(B) firewall
(C) office block internet
(D) speed
17.
Sobre
o
teclado,
ele
normalmente
tem caracteres gravados ou impressos sobre cada
botão, que corresponde a um único símbolo escrito.
No entanto, para produzir alguns símbolos no
computador, é necessário utilizar mais de uma tecla
simultaneamente, ou apertando Windows+r e
escrever "charmap".
Os teclados de computadores mais comuns são
projetados para a escrita de textos e inserção de
comandos de sistema. Juntamente ao rato, é uma
das principais interfaces entre o computador e o
utilizador. (Winkpédia)
Sobre o teclado, assinale V para verdadeiro e F para
falso:
( ) ESC – É usada para abandonar um programa, ou
cancelar um comando. É a primeira tecla do lado
esquerdo do teclado;
( ) TAB – É usada principalmente em programas editores
de texto. Define tabulação.
( ) CAPS LOCK – Quando esta tecla estiver acionada,
qualquer letra digitada no microcomputador será
interpretada como minúscula. Quando pressionar a tecla
novamente o comando será desativado.

Assinale a opção correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

V,V,F,V,V
V,V,F,V,F
V,F,V,F,V
Todas estão corretas.

18. Sobre os componentes do Microsoft Word 2013,
em ambiente Windows, assinale V para verdadeiro e
F para falso:
( ) Barra de Títulos: Mostra o nome do aplicativo e o
nome do arquivo que está sendo utilizado no momento.
Na extrema direita desta barra ficam os botões para
minimizar, restaurar e fechar a janela do aplicativo.
( ) Barra de Menus: listas de comandos e funções
disponíveis no Word 2013.
( ) Barra de Ferramentas: Apresenta atalhos para as
funções mais comuns do Word.
( ) Barra de Rolagem: Utilizada para mover o texto na
vertical e na horizontal.
( ) Régua: Não é utilizada para fazer medições e
configurar tabulações e recuos, apenas de seu nome ser
régua, ela apenas indica o tamanho da folha.
Assinale a opção correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

V,F,V,F,V
V,V,V,V,F
V,V,V,F,V
F,V,F,V,V

19. Carlos, abriu o aplicativo Word 2013, e digitou a
seguinte frase descrita abaixo. Aplicando-se a esse
texto o efeito de fonte Tachado, o resultado obtido
será
(A) Eu seguirei em frente e jamais desistirei
(B) Eu seguirei em frente e jamais desistirei.
(C) Eu seguirei em frente e jamais desistirei.
(D) EU SEGUIREI EM FRENTE E JAMAIS DESISTIREI.

( ) CTRL – Esta tecla gera comandos especiais quando
utilizada em conjunto com outra tecla. Esses comandos
dependem do programa em uso.

20. Atualmente, é comum o recebimento e o envio de
um ou mais arquivos de textos ou de imagens na
internet, entre um servidor e um cliente, constituem,
em relação ao cliente, respectivamente, um:

( ) ALT – Esta tecla funciona como uma segunda tecla
de controle do microcomputador. A tecla Alt também
possui a função de gerar caracteres com significados
especiais em certos programas.

(A) download e um upload
(B) upgrade e um downgrade
(C) downgrade e um upgrade
(D) downfile e um upfile
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AUXILIAR DE
ENFERMAGEM
21)
Se caracteriza a suspeita de pré-eclâmpsia
pela pressão arterial maior que 140/90, medida após
um período de 5 minutos de repouso, na posição
sentada. Observa-se, ainda, na gestante a alteração
específica na urina denominada:
A) Hematúria.
B) Piúria.
C) Proteinúria.
D) Disúria.
22)
Com relação a transferência de pacientes
para maca de transporte, são cuidados de
enfermagem corretos, exceto:
A) Travar as rodas da maca e do leito.
B) Nivelar a altura da maca alguns centímetros abaixo do
leito.
C) Certificar-se da identidade do paciente conferindo a
pulseira de identificação.
D) Em caso de paciente inconsciente ou não
colaborativo, um terceiro profissional deverá segurar a
cabeça para evitar lesões.
23)
Preenchendo o critério da anotação de
enfermagem por meio de registro, o mesmo deve ser
conciso, objetivo e completo, denominado:
A) Brevidade.
B) Exatidão.
C) Legibilidade.
D) Identificação.
24)
Estando sempre atento aos procedimentos o
Auxiliar em Enfermagem não deve aferir pressão
arterial no membro onde for realizado esvaziamento
ganglionar como, por exemplo, em pacientes
submetidas a:
A) Histerectomia.
B) Abdominoplastia.
C) Mastectomia.
D) Rinoseptoplastia.

25)
A insulina preserva sua ação biológica por
dois anos a partir da data de fabricação, sendo
considerado um produto de boa estabilidade, desde
que conservado adequadamente. O frasco de
insulina NPH tem 5 ml de medicação. Para um
paciente que faz uso de 50 UI por dose, duas vezes
ao dia, o frasco irá durar:
A) 2 dias.
B) 4 dias.
C) 5 dias.
D) 10 dias.

26)
A cicatrização de uma ferida pode ser afetada
por alguns fatores que dificultam a sua evolução.
Considera-se fatores SISTÊMICOS que interferem
neste processo EXCETO:
A) Corpo estranho.
B) Doenças crônicas.
C) Imonussupressão.
D) Idade.
27) O curativo cirúrgico é extremamente importante,
pois determina parte do sucesso de um
procedimento cirúrgico, diante disto não é finalidade
do curativo:
A) Mobilizar a região operada
B) Absorver secreções
C) Evitar contaminações
D) Promover hemostasia
28) Se a criança deixa de receber a vacina BCG-ID, ela
estará sob risco de se contaminar com:
A) Sarampo, caxumba e rubéola.
B) Tétano, difteria e coqueluche.
C) Rotavírus humano.
D) Tuberculose
29) São equipamentos que se utilizam de vapor
saturado para realizarem o processo de esterilização.
O vapor saturado, ou seja, de temperatura
equivalente ao ponto de ebulição da água, na pressão
considerada, é o meio de esterilização mais
econômico para materiais termorresistentes. Tratase de:
A) Autoclaves.
B) Estufas.
C) Fornos de Pasteur.
D) Invólucros.
30) A limpeza de artigos hospitalares poderá ser feita
por qualquer das seguintes alternativas:
I - Fricção mecânica, utilizando água e sabão,
auxiliada por esponja, pano, escova;
II - Máquina de limpeza com jatos de água quente ou
detergente;
III - Máquinas de ultrassom com detergentes/
desencrostantes.
Dos itens acima:
A) Apenas os itens I e II estão corretos.
B) Apenas os itens II e III estão corretos.
C) Apenas os itens I e III estão corretos.
D) Todos os itens estão corretos.
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LEGISLAÇÃO SUS
31) As ações e serviços de saúde, executados pela
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou
mediante participação complementar da iniciativa
privada, são organizados:
A) De forma regionalizada e hierarquizada em níveis de
complexidade crescente
B) De forma regionalizada e hierarquizada e níveis de
baixa complexidade
C) De forma municipalizada
D) Aleatoriamente
32) Conforme a Lei nº 8080 de 19/09/1990, no capítulo
II, que dispõe sobre as condições para promoção,
proteção e recuperação da saúde, organização e
funcionamento dos serviços correspondentes,
princípios e diretrizes assinale a alternativa que diz
respeito ao princípio da equidade:
A) Participação da comunidade
B) Acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de
assistência
C) Igualdade de assistência à saúde sem preconceitos
ou privilégios de qualquer espécie
D) Integração em nível executivo das ações de saúde,
meio ambiente e saneamento básico
33) O SUS poderá recorrer aos serviços da iniciativa
privada quando as suas disponibilidades:
A) Forem suficientes para garantir a cobertura
assistencial de toda população
B) Forem insuficientes para garantir a cobertura
assistencial à determinada população
C) Forem suficientes para garantir o acesso aos hospitais
particulares
D) Forem insuficientes para as campanhas de vacinação
34) Baseado nos preceitos constitucionais a
construção do SUS se norteia pelos seguintes
princípios doutrinários:
A) Descentralização dos serviços, integralidade nos
serviços e equidade
B) Universalidade, equidade e integralidade nos serviços
C) Descentralização nos serviços, regionalização da rede
e participação social
D) Universalidade, equidade e participação social
35) Os estabelecimentos de saúde que integram o
Sistema Único de Saúde e fazem parcerias com
planos de saúde, têm o direito de:
A) Atender prioritariamente pacientes que possuem
planos de saúde privados
B) Receber remuneração direta do usuário do SUS pelo
serviço de saúde prestado

C) Organizar o acesso em filas diferenciadas de
pacientes SUS e particulares
D) Oferecer os recursos de saúde de acordo com as
necessidades de cada um
36) A lei 8080/90 não inclui entre os princípios e
diretrizes do Sistema Único de Saúde:
A) Ênfase na descentralização dos serviços para os
municípios
B) Regionalização e hierarquização da rede de serviços
de saúde
C) Utilização de estratificação de risco como estratégia
para Atenção de Urgência e Emergência
D) Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos,
materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de
assistência à saúde da população.
37) De acordo com a Lei nº 8142/90, os conselhos de
saúde devem ser compostos por:
A) Pacientes, trabalhadores de saúde e gestores, em
composição tripartite
B) Usuários do sistema e prestadores de serviço, em
composição tripartite
C) Representantes da sociedade organizada e gestores
locais, em composição equânime
D) Conselheiros de saúde e representantes legais da
população, em composição igualitária
38) A Lei 8080/90 dispõe sobre condições para
promoção, proteção e recuperação da saúde. Nela,
entende-se por vigilância sanitária um conjunto de
ações abrangendo:
A) O controle da prestação de serviços que se relacionem
direta ou indiretamente com a saúde
B) a prevenção de mudanças em fatores determinantes
de saúde coletiva
C) a participação na execução de ações de saneamento
básico
D) o acesso a informações sobre a atuação dos serviços
de saúde
39) Assinale a alternativa correta relacionada à
legislação que regulamenta o SUS:
A) Lei 8080 e Lei 8142
B) Lei 808
C) Lei 8147
D) Lei 8080 e Lei 8147
40) Em relação aos princípios do SUS marque V se
for verdadeira e F se for falsa a afirmativa.
( ) a Universalidade prevê acesso aos serviços de
saúde em todos os níveis de assistência.
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( ) a Integralidade de assistência é entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos,
exigidos para cada caso em todos os níveis de
complexidade do sistema.
( ) os princípios dos SUS estão voltados a atender
somente as pessoas que realmente precisam de um
sistema gratuito.
( ) todos devem ter a Igualdade da assistência à
saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie.
Assinale a alternativa correta.
Escolha uma:
A)
B)
C)
D)

V, V, F, V
V, V, V, V
F, V, V, F
V, F, V, V

TECNICO EM RADIOLOGIA – NÍVEL MÉDIO, TECNICO
PORTUGUÊS – NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR
1. Assinale a opção que apresenta a divisão silábica
INCORRETA
(A) a-tra-ves-sou
(B) gar-ga-lha-da
(C) ca-cho-rro
(D) ba-ru-lho
TEXTO I
O menino a olha. Não tem ainda (hoje eu sei) a noção do
sentimento que aquela mulher lhe provoca. Mas, sem
saber, a odeia: [...] RITER, Caio. Eu e o silêncio do meu
pai. São Paulo: Biruta, 2011, p. 14.
TEXTO II
Me deixava ficar, apenas incomodamento pelo tanto de
carência (hoje acho) daquele homem magro e calado que
era meu pai. E nenhum de nós era capaz de um abraço.
RITER, Caio. Eu e o silêncio do meu pai. São Paulo:
Biruta, 2011, p. 18.

objetivo dessa frase está voltado para a
conscientização dos brasileiros sobre a necessidade
de:
(A)
(B)
(C)
(D)

as crianças frequentarem a escola regularmente.
a formação leitora começar na infância.
a alfabetização acontecer na idade certa.
a literatura ter o seu mercado consumidor ampliado.

5. Assinale a letra correspondente à alternativa que
preenche corretamente as lacunas da frase
apresentada:
Quanto ............................. interferências
.............................. , melhor .............................
(A) menas, existirem, serão
(B) menos, existirem, será
(C) menas, existir, será
(D) menos, existir, serão
6. Observando a concordância nominal nas frases:

2. Nesses excertos, o uso dos parênteses tem a
função de

(I) É necessário compreensão.
(II) A compreensão é necessária.
(III) Compreensão é necessário.
(IV) Para quem a compreensão é necessário?

(A) sinalizar tempos distintos da narrativa.
(B) acentuar o sentido dos termos antecedentes.
(C) diferenciar as ideias principais das acessórias.
(D) separar a opinião do narrador das demais
informações.

Verificamos que:
(A) apenas a I e a IV estão erradas
(B) apenas a II e a III estão erradas
(C) apenas a IV está errada
(D) todas estão certas

3. Se minha mãe tivesse me falado que meu pai,
quando eu nasci, foi olhos de alegria imensa, com
certeza eu lembraria. E, se lembrasse, seria certeza
do ocorrido ou apenas história minha inventada por
mim no desejo que já nascia de verter-me em
palavras? RITER, Caio. Eu e o silêncio do meu pai.
São Paulo: Biruta, 2011, p. 33. Lido no contexto da
narrativa, o fragmento evidencia a:
(A) relação entre a memória da figura paterna e a
atividade literária.
(B) consciência da transformação da lembrança pela
palavra escrita.
(C) hesitação do narrador diante da privação afetiva por
parte de pai.
(D) influência materna sobre a percepção dos
acontecimentos da infância.
4. LEIA PARA UMA CRIANÇA. A cada livro o Brasil
inteiro vira a página. Gostar de ler é o início de uma
história cheia de descobertas e aprendizados na vida
da criança. E tudo começa quando você abre um livro
para ela. Os textos publicitários são produzidos para
cumprir determinadas funções comunicativas. O
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7. Uma senhora resolveu vender bombons e trufas na
porta de uma escola para complementar a renda
familiar. No primeiro dia, ela faturou R$ 107,50 com a
venda de 25 bombons e 15 trufas. No dia seguinte,
seu faturamento foi igual a R$ 185,00 e foram
vendidos 20 bombons e 45 trufas. Um aluno que
comprou, dessa senhora, 4 bombons e 3 trufas,
pagou a quantia de
(A) R$19,00.
(B) R$ 19,50.
(C) R$ 22,50.
(D) R$ 23,00.
8. Um consumidor adquiriu um telefone em um site
de compras pela internet que cobrou frete de 15%
sobre o valor dessa mercadoria. Após ter recebido o
produto, ele decidiu devolvê-lo sem que houvesse
alguma justificativa para tal. A empresa aceitou a
devolução, reembolsando o valor pago no telefone.
Porém, cobrou os mesmos 15% do valor da
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mercadoria, o que acarretou um prejuízo total para
esse consumidor de:
(A) 15%.
(B) 20%.
(C) 25%.
(D) 30% .
9. A regra para encontrar dois números cuja soma e
cujo produto são dados, era enunciada pelos
babilônios como “Eleve ao quadrado a metade da
soma subtraia o produto e extraia a raiz quadrada da
diferença. Some ao resultado a metade da soma. Isso
dará o maior dos números procurados. Subtraia-o da
soma para obter o outro número.” (LIMA, Elon Lages.
Números e Funções Reais. SBM, 2013. Coleção
PROFMAT. p.108.) Atualmente a fórmula que dá a
resposta para esse problema é conhecida como:
(A) Teorema de Pitágoras
(B) Média aritmética
(C) Média geométrica
(D) Fórmula de Bhaskara
10. Os congestionamentos de trânsito constituem um
problema que aflige, todos os dias, milhares de
motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação,
representando, ao longo de um intervalo definido de
tempo, a variação da velocidade de um veículo
durante um congestionamento.

Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo
do intervalo de tempo total analisado?
(A) 4
(B) 3
(C) 2
(D) 1
11. Do salário mensal de R$ 2.500,00 que recebe,
João gasta 30% em alimentação. Quanto ele gasta
mensalmente com a alimentação?
A) R$ 1.750,00
B) R$ 1.450,00
C) R$ 750,00
D) R$ 700,00

12. Ana Lucia, foi provocada pelo seu professor de
Filosofia a realizar uma apresentação para classe, ela
passou 3 horas e 30 minutos preparando o mesmo.
Sabendo disso, quantos minutos essa aluna passou
preparando esse seminário?
(A) 190 minutos
(B) 200 minutos
(C) 210 minutos
(D) 220 minutos

RASCUNHO
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uso do papel, consequentemente, conservando o
meio ambiente.

13. Márcia solicitou a Fernanda que elabora-se um
oficio, falando sobre a importância de digitalizar os
arquivos a fim de liberar espaço em uma sala que
continha inúmeros prontuários médicos, Fernanda
abriu a ferramenta Microsoft Word e digitou o
seguinte texto:

14. LibreOffice é uma suíte de aplicativos livre para
escritório disponível para Windows, Unix, Solaris,
Linux e Mac OS X. O Pacote Microsoft Office ou suíte
de aplicativos Microsoft Office são expressões que
remetem
ao
conjunto
integrado
de aplicativos voltados para as tarefas de escritório,
tais como editores de texto, editores de planilhas,
editores de apresentação, aplicativos, agenda de
compromissos, contatos, entre outros. Visam a
dinamizar as tarefas do dia-a-dia de um escritório.

Os arquivos físicos referentes a prontuários médicos
geram muito papel. O avansso tecnológico que criou
os processos de digitalização ajuda a administração
desse acervo relevante. Desta forma, conseguimos
facilitar a organização dos mesmos e economizar no
uso do papel, consequentemente, conservando o
meio ambiente.
Após ter verificado que a palavra “avansso” estava
digitada de forma equivocada, Fernanda resolveu fazer
uma correção óbvia. Para isso, colocou o cursor na
palavra avansso; logo depois da letra n, pressionou as
teclas crtl + delete; clicou no botão de negrito e
completou a palavra corretamente, digitando as letras “ç”
e “o”.
Qual é a nova apresentação do parágrafo em que a
palavra em questão se encontra?
(A) Os arquivos físicos referentes a prontuários médicos
geram muito papel. O çosso tecnológico que criou os
processos de digitalização ajuda a administração
desse acervo relevante. Desta forma, conseguimos
facilitar a organização dos mesmos e economizar no
uso do papel, consequentemente, conservando o
meio ambiente.
(B) Os arquivos físicos referentes a prontuários médicos
geram muito papel. O avanço tecnológico que criou
os processos de digitalização ajuda a administração
desse acervo relevante. Desta forma, conseguimos
facilitar a organização dos mesmos e economizar no
uso do papel, consequentemente, conservando o
meio ambiente.
(C) ço tecnológico que criou os processos de
digitalização ajuda a administração desse acervo
relevante. Desta forma, conseguimos facilitar a
organização dos mesmos e economizar no uso do
papel, consequentemente, conservando o meio
ambiente.
(D) Os arquivos físicos referentes a prontuários médicos
geram muito papel. O avanço tecnológico que criou
os processos de digitalização ajuda a administração
desse acervo relevante. Desta forma, conseguimos
facilitar a organização dos mesmos e economizar no

Percebemos que ambos possuem as mesmas
finalidades. De acordo com o seu conhecimento nas
respectivas ferramentas, relacione abaixo quais
características que equivalem um ao outro.
Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso, depois
marque a opção correta.
( ) Nas suítes Microsoft Office e BrOffice.org, a geração
de gráficos e planilhas pode ser feita, respectivamente,
pelos aplicativos Excel e Calc.
( ) Nas suítes Microsoft Office e BrOffice.org, a geração
de bancos de dados podem ser feitas, respectivamente,
pelos aplicativos Access e Write.
( ) Algo em comum nas suítes Microsoft Office e
BrOffice.org é que ambas, são softwares gratuitos, e
podem ser baixadas diretamente do site de seus
respectivos fabricantes, basta criar uma conta de usuário.
( ) Nas suítes Microsoft Office e BrOffice.org, a geração
de textos pode ser feita, respectivamente, pelos
aplicativos Word e Write.
( ) TODAS as funções de atalhos, como por exemplo Crtl
C para copiar e Crtl V para colar, são exatamente
IGUAIS, tanto nos aplicativos da Microsoft Office quanto
nos aplicativos da BrOffice.
Assinale a opção correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

Todas as alternativas estão corretas
F,V,F,F,V
V,F,V,V,F
V,F,F,V,F

15. Os sistemas operacionais Windows, como o
Windows 8 e o Windows 7, trazem em suas versões,
COMO PADRÃO, um programa cujo objetivo é
gerenciar arquivos, pastas e programas. Esse
programa é denominado:
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(A)
(B)
(C)
(D)

BDE Administrator.
File Explorer.
Flash Player.
Windows Explorer.

16. Em uma empresa, um dos maiores problemas de
segurança consiste no acesso a páginas web não
autorizadas, por parte dos funcionários. Uma diretriz
de segurança foi estabelecida pelos gestores da
empresa para controlar esses acessos indevidos à
Internet. Para que esse controle fosse efetivo e a
performance de acesso à Internet fosse otimizada, a
equipe técnica resolveu instalar, na rede interna da
empresa, um servidor de
(A) antivírus
(B) firewall
(C) office block internet
(D) speed
17.
Sobre
o
teclado,
ele
normalmente
tem caracteres gravados ou impressos sobre cada
botão, que corresponde a um único símbolo escrito.
No entanto, para produzir alguns símbolos no
computador, é necessário utilizar mais de uma tecla
simultaneamente, ou apertando Windows+r e
escrever "charmap".
Os teclados de computadores mais comuns são
projetados para a escrita de textos e inserção de
comandos de sistema. Juntamente ao rato, é uma
das principais interfaces entre o computador e o
utilizador. (Winkpédia)
Sobre o teclado, assinale V para verdadeiro e F para
falso:
( ) ESC – É usada para abandonar um programa, ou
cancelar um comando. É a primeira tecla do lado
esquerdo do teclado;
( ) TAB – É usada principalmente em programas editores
de texto. Define tabulação.
( ) CAPS LOCK – Quando esta tecla estiver acionada,
qualquer letra digitada no microcomputador será
interpretada como minúscula. Quando pressionar a tecla
novamente o comando será desativado.

Assinale a opção correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

V,V,F,V,V
V,V,F,V,F
V,F,V,F,V
Todas estão corretas.

18. Sobre os componentes do Microsoft Word 2013,
em ambiente Windows, assinale V para verdadeiro e
F para falso:
( ) Barra de Títulos: Mostra o nome do aplicativo e o
nome do arquivo que está sendo utilizado no momento.
Na extrema direita desta barra ficam os botões para
minimizar, restaurar e fechar a janela do aplicativo, como
já visto.
(
) Barra de Menus: listas de comandos e funções
disponíveis no Word 2013.
( ) Barra de Ferramentas: Apresenta atalhos para as
funções mais comuns do Word.
( ) Barra de Rolagem: Utilizada para mover o texto na
vertical e na horizontal.
(
) Régua: Não é utilizada para fazer medições e
configurar tabulações e recuos, apenas de seu nome ser
régua, ela apenas indica o tamanho da folha.
Assinale a opção correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

V,F,V,F,V
V,V,V,V,F
V,V,V,F,V
F,V,F,V,V

19. Carlos, abriu o aplicativo Word 2013, e digitou a
seguinte frase descrita abaixo. Aplicando-se a esse
texto o efeito de fonte Tachado, o resultado obtido
será
(A) Eu seguirei em frente e jamais desistirei
(B) Eu seguirei em frente e jamais desistirei.
(C) Eu seguirei em frente e jamais desistirei.
(D) EU SEGUIREI EM FRENTE E JAMAIS DESISTIREI.

( ) CTRL – Esta tecla gera comandos especiais quando
utilizada em conjunto com outra tecla. Esses comandos
dependem do programa em uso.

20. Atualmente, é comum o recebimento e o envio de
um ou mais arquivos de textos ou de imagens na
internet, entre um servidor e um cliente, constituem,
em relação ao cliente, respectivamente, um:

( ) ALT – Esta tecla funciona como uma segunda tecla
de controle do microcomputador. A tecla Alt também
possui a função de gerar caracteres com significados
especiais em certos programas.

(A) download e um upload
(B) upgrade e um downgrade
(C) downgrade e um upgrade
(D) downfile e um upfile
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TECNICO EM
RADIOLOGIA
21. A realização de exames radiológicos com
equipamentos móveis em leitos hospitalares ou
ambientes coletivos de internação, somente é
permitida quando não for possível transferir o
paciente para uma instalação com equipamento fixo.
Qual a distância mínima do cabeçote ou do receptor
de imagem, que devem ser posicionados os demais
pacientes que não puderem ser removidos do
ambiente?
(A) 10,0 m
(B) 0,5 m
(C) 5,0 m
(D) 2,0 m
22. Em qual local em um sistema de radiologia digital,
pode-se manipular a imagem radiográfica, alterando
brilho, contraste, ampliação e inversão da escala de
cinza e inversão na posição da imagem?
(A) Câmara Escura
(B) Estação de trabalho
(C) Mesa bucky
(D) Estativa
23. O local em um Serviço de Radiologia, onde o
filme radiográfico é manipulado, devendo possuir,
além da lâmpada comum (no teto), uma “iluminação
de segurança”, distante no mínimo 1,2 m do local de
manuseio do filme radiográfico é:
(A) câmara clara.
(B) câmara escura.
(C) sala do CR e do servidor.
(D) sala de comando.
24. O dispositivo eletrom ecânico com posto por
rolamentos, laser de luz vermelha, guia de luz, uma
fotomultiplicadora e uma lâmpada halógena, utilizada
no exame radiográfico computadorizado (CR) é
denominado:
(A) processadora..
(B) tela plana.
(C) escâner.
(D) écran de fósforo
25. Em radioproteção, como são denominados os
efeitos biológicos das radiações ionizantes,
caracterizados por uma relação determinada entre
dose e efeito, variando muito pouco de uma pessoa
para outra e que aparecem quando a dose alcança ou
ultrapassa determinado valor?

(A) Estocásticos
(B) Antagônicos
(C) Radioprotetores
(D) Determinísticos
26. Em relação à proteção radiológica dos indivíduos
ocupacionalmente expostos à radiação ionizante,
além do uso de monitor individual, o operador deve
se submeter periodicamente a exames médicos e a
quais exames laboratoriais?
(A) Raios X de tórax ehemograma.
(B) EAS, urinocultura e leucograma
(C) PSAeglicemia.
(D) Hemogramae contagem de plaquetas
27. Em equipamentos de ressonância magnética
instalados em um Serviço de Radiologia o fenômeno
de precessão ocorre sempre que um objeto:
(A) em rotação é influenciado por uma força externa.
(B) parado é influenciado por uma força externa.
(C) em rotação é influenciado por uma força interna.
(D) em rotação é influenciado por uma força espacial.
28. Na incidência radiológica AP (anteroposterior)
de pé o raio central deve estar direcionado em um
ângulo de ___ em direção ao calcâneo e
perpendicular aos metatarsos. A lacuna fica
corretamente preenchida por:
(A) 15⁰ posterior.
(B) 10⁰ posterior.
(C) 8⁰ posterior.
(D) 12⁰ posterior
29. Em radiologia, o método de Teufel é utilizado
para visualização de fraturas no (a):
(A) ombro.
(B) joelho.
(C) acetábulo.
(D) tornozelo.
30. Em radiologia diagnóstica nitidez significa uma
boa visualização do contorno de uma região
anatômica. São fatores que causam falta de nitidez:
(A) penumbra geométrica, magnificação, distorção,
movimentos involuntários, controle de densidade.
(B) penumbra geométrica, magnificação, distorção,
atração, controle de densidade.
(C) magnificação, controle de exposição, distorção,
atração, penetração
(D) penumbra geométrica, magnificação, atração,
controle de densidade.
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LEGISLAÇÃO SUS
31) As ações e serviços de saúde, executados pela
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou
mediante participação complementar da iniciativa
privada, são organizados:
A) De forma regionalizada e hierarquizada em níveis de
complexidade crescente
B) De forma regionalizada e hierarquizada e níveis de
baixa complexidade
C) De forma municipalizada
D) Aleatoriamente
32) Conforme a Lei nº 8080 de 19/09/1990, no capítulo
II, que dispõe sobre as condições para promoção,
proteção e recuperação da saúde, organização e
funcionamento dos serviços correspondentes,
princípios e diretrizes assinale a alternativa que diz
respeito ao princípio da equidade:
A) Participação da comunidade
B) Acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de
assistência
C) Igualdade de assistência à saúde sem preconceitos
ou privilégios de qualquer espécie
D) Integração em nível executivo das ações de saúde,
meio ambiente e saneamento básico
33) O SUS poderá recorrer aos serviços da iniciativa
privada quando as suas disponibilidades:
A) Forem suficientes para garantir a cobertura
assistencial de toda população
B) Forem insuficientes para garantir a cobertura
assistencial à determinada população
C) Forem suficientes para garantir o acesso aos hospitais
particulares
D) Forem insuficientes para as campanhas de vacinação
34) Baseado nos preceitos constitucionais a
construção do SUS se norteia pelos seguintes
princípios doutrinários:
A) Descentralização dos serviços, integralidade nos
serviços e equidade
B) Universalidade, equidade e integralidade nos serviços
C) Descentralização nos serviços, regionalização da rede
e participação social
D) Universalidade, equidade e participação social
35) Os estabelecimentos de saúde que integram o
Sistema Único de Saúde e fazem parcerias com
planos de saúde, têm o direito de:
A) Atender prioritariamente pacientes que possuem
planos de saúde privados

B) Receber remuneração direta do usuário do SUS pelo
serviço de saúde prestado
C) Organizar o acesso em filas diferenciadas de
pacientes SUS e particulares
D) Oferecer os recursos de saúde de acordo com as
necessidades de cada um
36) A lei 8080/90 não inclui entre os princípios e
diretrizes do Sistema Único de Saúde:
A) Ênfase na descentralização dos serviços para os
municípios
B) Regionalização e hierarquização da rede de serviços
de saúde
C) Utilização de estratificação de risco como estratégia
para Atenção de Urgência e Emergência
D) Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos,
materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de
assistência à saúde da população.
37) De acordo com a Lei nº 8142/90, os conselhos de
saúde devem ser compostos por:
A) Pacientes, trabalhadores de saúde e gestores, em
composição tripartite
B) Usuários do sistema e prestadores de serviço, em
composição tripartite
C) Representantes da sociedade organizada e gestores
locais, em composição equânime
D) Conselheiros de saúde e representantes legais da
população, em composição igualitária
38) A Lei 8080/90 dispõe sobre condições para
promoção, proteção e recuperação da saúde. Nela,
entende-se por vigilância sanitária um conjunto de
ações abrangendo:
A) O controle da prestação de serviços que se relacionem
direta ou indiretamente com a saúde
B) a prevenção de mudanças em fatores determinantes
de saúde coletiva
C) a participação na execução de ações de saneamento
básico
D) o acesso a informações sobre a atuação dos serviços
de saúde
39) Assinale a alternativa correta relacionada à
legislação que regulamenta o SUS:
A) Lei 8080 e Lei 8142
B) Lei 808
C) Lei 8147
D) Lei 8080 e Lei 8147
40) Em relação aos princípios do SUS marque V se
for verdadeira e F se for falsa a afirmativa.
( ) a Universalidade prevê acesso aos serviços de
saúde em todos os níveis de assistência.
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( ) a Integralidade de assistência é entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos,
exigidos para cada caso em todos os níveis de
complexidade do sistema.
( ) os princípios dos SUS estão voltados a atender
somente as pessoas que realmente precisam de um
sistema gratuito.
( ) todos devem ter a Igualdade da assistência à
saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie.
Assinale a alternativa correta.
Escolha uma:
A)
B)
C)
D)

V, V, F, V
V, V, V, V
F, V, V, F
V, F, V, V

DENSTISTA – NÍVEL SUPERIOR
PORTUGUÊS – NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR
1. Assinale a opção que apresenta a divisão silábica
INCORRETA
(A) a-tra-ves-sou
(B) gar-ga-lha-da
(C) ca-cho-rro
(D) ba-ru-lho
TEXTO I
O menino a olha. Não tem ainda (hoje eu sei) a noção do
sentimento que aquela mulher lhe provoca. Mas, sem
saber, a odeia: [...] RITER, Caio. Eu e o silêncio do meu
pai. São Paulo: Biruta, 2011, p. 14.
TEXTO II
Me deixava ficar, apenas incomodamento pelo tanto de
carência (hoje acho) daquele homem magro e calado que
era meu pai. E nenhum de nós era capaz de um abraço.
RITER, Caio. Eu e o silêncio do meu pai. São Paulo:
Biruta, 2011, p. 18.

objetivo dessa frase está voltado para a
conscientização dos brasileiros sobre a necessidade
de:
(A)
(B)
(C)
(D)

as crianças frequentarem a escola regularmente.
a formação leitora começar na infância.
a alfabetização acontecer na idade certa.
a literatura ter o seu mercado consumidor ampliado.

5. Assinale a letra correspondente à alternativa que
preenche corretamente as lacunas da frase
apresentada:
Quanto ............................. interferências
.............................. , melhor .............................
(A) menas, existirem, serão
(B) menos, existirem, será
(C) menas, existir, será
(D) menos, existir, serão
6. Observando a concordância nominal nas frases:

2. Nesses excertos, o uso dos parênteses tem a
função de

(I) É necessário compreensão.
(II) A compreensão é necessária.
(III) Compreensão é necessário.
(IV) Para quem a compreensão é necessário?

(A) sinalizar tempos distintos da narrativa.
(B) acentuar o sentido dos termos antecedentes.
(C) diferenciar as ideias principais das acessórias.
(D) separar a opinião do narrador das demais
informações.

Verificamos que:
(A) apenas a I e a IV estão erradas
(B) apenas a II e a III estão erradas
(C) apenas a IV está errada
(D) todas estão certas

3. Se minha mãe tivesse me falado que meu pai,
quando eu nasci, foi olhos de alegria imensa, com
certeza eu lembraria. E, se lembrasse, seria certeza
do ocorrido ou apenas história minha inventada por
mim no desejo que já nascia de verter-me em
palavras? RITER, Caio. Eu e o silêncio do meu pai.
São Paulo: Biruta, 2011, p. 33. Lido no contexto da
narrativa, o fragmento evidencia a:
(A) relação entre a memória da figura paterna e a
atividade literária.
(B) consciência da transformação da lembrança pela
palavra escrita.
(C) hesitação do narrador diante da privação afetiva por
parte de pai.
(D) influência materna sobre a percepção dos
acontecimentos da infância.
4. LEIA PARA UMA CRIANÇAS. A cada livro o Brasil
inteiro vira a página. Gostar de ler é o início de uma
história cheia de descobertas e aprendizados na vida
da criança. E tudo começa quando você abre um livro
para ela. Os textos publicitários são produzidos para
cumprir determinadas funções comunicativas. O
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7. Uma senhora resolveu vender bombons e trufas na
porta de uma escola para complementar a renda
familiar. No primeiro dia, ela faturou R$ 107,50 com a
venda de 25 bombons e 15 trufas. No dia seguinte,
seu faturamento foi igual a R$ 185,00 e foram
vendidos 20 bombons e 45 trufas. Um aluno que
comprou, dessa senhora, 4 bombons e 3 trufas,
pagou a quantia de
(A) R$19,00.
(B) R$ 19,50.
(C) R$ 22,50.
(D) R$ 23,00.
8. Um consumidor adquiriu um telefone em um site
de compras pela internet que cobrou frete de 15%
sobre o valor dessa mercadoria. Após ter recebido o
produto, ele decidiu devolvê-lo sem que houvesse
alguma justificativa para tal. A empresa aceitou a
devolução, reembolsando o valor pago no telefone.
Porém, cobrou os mesmos 15% do valor da
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mercadoria, o que acarretou um prejuízo total para
esse consumidor de:
(A) 15%.
(B) 20%.
(C) 25%.
(D) 30% .
9. A regra para encontrar dois números cuja soma e
cujo produto são dados, era enunciada pelos
babilônios como “Eleve ao quadrado a metade da
soma subtraia o produto e extraia a raiz quadrada da
diferença. Some ao resultado a metade da soma. Isso
dará o maior dos números procurados. Subtraia-o da
soma para obter o outro número.” (LIMA, Elon Lages.
Números e Funções Reais. SBM, 2013. Coleção
PROFMAT. p.108.) Atualmente a fórmula que dá a
resposta para esse problema é conhecida como:
(A) Teorema de Pitágoras
(B) Média aritmética
(C) Média geométrica
(D) Fórmula de Bhaskara
10. Os congestionamentos de trânsito constituem um
problema que aflige, todos os dias, milhares de
motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação,
representando, ao longo de um intervalo definido de
tempo, a variação da velocidade de um veículo
durante um congestionamento.

Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo
do intervalo de tempo total analisado?
(A) 4
(B) 3
(C) 2
(D) 1
11. Do salário mensal de R$ 2.500,00 que recebe,
João gasta 30% em alimentação. Quanto ele gasta
mensalmente com a alimentação?
A) R$ 1.750,00
B) R$ 1.450,00
C) R$ 750,00
D) R$ 700,00

12. Ana Lucia, foi provocada pelo seu professor de
Filosofia a realizar uma apresentação para classe, ela
passou 3 horas e 30 minutos preparando o mesmo.
Sabendo disso, quantos minutos essa aluna passou
preparando esse seminário?
(A) 190 minutos
(B) 200 minutos
(C) 210 minutos
(D) 220 minutos

RASCUNHO
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uso do papel, consequentemente, conservando o
meio ambiente.

13. Márcia solicitou a Fernanda que elabora-se um
oficio, falando sobre a importância de digitalizar os
arquivos a fim de liberar espaço em uma sala que
continha inúmeros prontuários médicos, Fernanda
abriu a ferramenta Microsoft Word e digitou o
seguinte texto:

14. LibreOffice é uma suíte de aplicativos livre para
escritório disponível para Windows, Unix, Solaris,
Linux e Mac OS X. O Pacote Microsoft Office ou suíte
de aplicativos Microsoft Office são expressões que
remetem
ao
conjunto
integrado
de aplicativos voltados para as tarefas de escritório,
tais como editores de texto, editores de planilhas,
editores de apresentação, aplicativos, agenda de
compromissos, contatos, entre outros. Visam a
dinamizar as tarefas do dia-a-dia de um escritório.

Os arquivos físicos referentes a prontuários médicos
geram muito papel. O avansso tecnológico que criou
os processos de digitalização ajuda a administração
desse acervo relevante. Desta forma, conseguimos
facilitar a organização dos mesmos e economizar no
uso do papel, consequentemente, conservando o
meio ambiente.
Após ter verificado que a palavra “avansso” estava
digitada de forma equivocada, Fernanda resolveu fazer
uma correção óbvia. Para isso, colocou o cursor na
palavra avansso; logo depois da letra n, pressionou as
teclas crtl + delete; clicou no botão de negrito e
completou a palavra corretamente, digitando as letras “ç”
e “o”.
Qual é a nova apresentação do parágrafo em que a
palavra em questão se encontra?
(A) Os arquivos físicos referentes a prontuários médicos
geram muito papel. O çosso tecnológico que criou os
processos de digitalização ajuda a administração
desse acervo relevante. Desta forma, conseguimos
facilitar a organização dos mesmos e economizar no
uso do papel, consequentemente, conservando o
meio ambiente.
(B) Os arquivos físicos referentes a prontuários médicos
geram muito papel. O avanço tecnológico que criou
os processos de digitalização ajuda a administração
desse acervo relevante. Desta forma, conseguimos
facilitar a organização dos mesmos e economizar no
uso do papel, consequentemente, conservando o
meio ambiente.
(C) ço tecnológico que criou os processos de
digitalização ajuda a administração desse acervo
relevante. Desta forma, conseguimos facilitar a
organização dos mesmos e economizar no uso do
papel, consequentemente, conservando o meio
ambiente.
(D) Os arquivos físicos referentes a prontuários médicos
geram muito papel. O avanço tecnológico que criou
os processos de digitalização ajuda a administração
desse acervo relevante. Desta forma, conseguimos
facilitar a organização dos mesmos e economizar no

Percebemos que ambos possuem as mesmas
finalidades. De acordo com o seu conhecimento nas
respectivas ferramentas, relacione abaixo quais
características que equivalem um ao outro.
Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso, depois
marque a opção correta.
( ) Nas suítes Microsoft Office e BrOffice.org, a geração
de gráficos e planilhas pode ser feita, respectivamente,
pelos aplicativos Excel e Calc.
( ) Nas suítes Microsoft Office e BrOffice.org, a geração
de bancos de dados podem ser feitas, respectivamente,
pelos aplicativos Access e Write.
( ) Algo em comum nas suítes Microsoft Office e
BrOffice.org é que ambas, são softwares gratuitos, e
podem ser baixadas diretamente do site de seus
respectivos fabricantes, basta criar uma conta de usuário.
( ) Nas suítes Microsoft Office e BrOffice.org, a geração
de textos pode ser feita, respectivamente, pelos
aplicativos Word e Write.
( ) TODAS as funções de atalhos, como por exemplo Crtl
C para copiar e Crtl V para colar, são exatamente
IGUAIS, tanto nos aplicativos da Microsoft Office quanto
nos aplicativos da BrOffice.
Assinale a opção correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

Todas as alternativas estão corretas
F,V,F,F,V
V,F,V,V,F
V,F,F,V,F

15. Os sistemas operacionais Windows, como o
Windows 8 e o Windows 7, trazem em suas versões,
COMO PADRÃO, um programa cujo objetivo é
gerenciar arquivos, pastas e programas. Esse
programa é denominado:
(A) BDE Administrator.
(B) File Explorer.
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(C) Flash Player.
(D) Windows Explorer.
16. Em uma empresa, um dos maiores problemas de
segurança consiste no acesso a páginas web não
autorizadas, por parte dos funcionários. Uma diretriz
de segurança foi estabelecida pelos gestores da
empresa para controlar esses acessos indevidos à
Internet. Para que esse controle fosse efetivo e a
performance de acesso à Internet fosse otimizada, a
equipe técnica resolveu instalar, na rede interna da
empresa, um servidor de
(A) antivírus
(B) firewall
(C) office block internet
(D) speed
17.
Sobre
o
teclado,
ele
normalmente
tem caracteres gravados ou impressos sobre cada
botão, que corresponde a um único símbolo escrito.
No entanto, para produzir alguns símbolos no
computador, é necessário utilizar mais de uma tecla
simultaneamente, ou apertando Windows+r e
escrever "charmap".
Os teclados de computadores mais comuns são
projetados para a escrita de textos e inserção de
comandos de sistema. Juntamente ao rato, é uma
das principais interfaces entre o computador e o
utilizador. (Winkpédia)

Sobre o teclado, assinale V para verdadeiro e F para
falso:
( ) ESC – É usada para abandonar um programa, ou
cancelar um comando. É a primeira tecla do lado
esquerdo do teclado;
( ) TAB – É usada principalmente em programas editores
de texto. Define tabulação.
( ) CAPS LOCK – Quando esta tecla estiver acionada,
qualquer letra digitada no microcomputador será
interpretada como minúscula. Quando pressionar a tecla
novamente o comando será desativado.

Assinale a opção correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

V,V,F,V,V
V,V,F,V,F
V,F,V,F,V
Todas estão corretas.

18. Sobre os componentes do Microsoft Word 2013,
em ambiente Windows, assinale V para verdadeiro e
F para falso:
( ) Barra de Títulos: Mostra o nome do aplicativo e o
nome do arquivo que está sendo utilizado no momento.
Na extrema direita desta barra ficam os botões para
minimizar, restaurar e fechar a janela do aplicativo, como
já visto.
(
) Barra de Menus: listas de comandos e funções
disponíveis no Word 2013.
( ) Barra de Ferramentas: Apresenta atalhos para as
funções mais comuns do Word.
( ) Barra de Rolagem: Utilizada para mover o texto na
vertical e na horizontal.
(
) Régua: Não é utilizada para fazer medições e
configurar tabulações e recuos, apenas de seu nome ser
régua, ela apenas indica o tamanho da folha.
Assinale a opção correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

V,F,V,F,V
V,V,V,V,F
V,V,V,F,V
F,V,F,V,V

19. Carlos, abriu o aplicativo Word 2013, e digitou a
seguinte frase descrita abaixo. Aplicando-se a esse
texto o efeito de fonte Tachado, o resultado obtido
será
(A) Eu seguirei em frente e jamais desistirei
(B) Eu seguirei em frente e jamais desistirei.
(C) Eu seguirei em frente e jamais desistirei.
(D) EU SEGUIREI EM FRENTE E JAMAIS DESISTIREI.

( ) CTRL – Esta tecla gera comandos especiais quando
utilizada em conjunto com outra tecla. Esses comandos
dependem do programa em uso.

20. Atualmente, é comum o recebimento e o envio de
um ou mais arquivos de textos ou de imagens na
internet, entre um servidor e um cliente, constituem,
em relação ao cliente, respectivamente, um

( ) ALT – Esta tecla funciona como uma segunda tecla
de controle do microcomputador. A tecla Alt também
possui a função de gerar caracteres com significados
especiais em certos programas.

(A) download e um upload
(B) upgrade e um downgrade
(C) downgrade e um upgrade
(D) downfile e um upfile
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - DENTISTA
21. Há diversos fatores que interferem na erupção
dentária. Eles podem ser gerais ou locais, e atuam
tornando a erupção mais prematura ou mais
retardada. Assinale a alternativa que corresponde a
um fator geral que causa erupção retardada.
(A) Anquilose dentoalveolar.
(B) Hematoma de erupção.
(C) Disostose cleidocraniana.
(D) Falta de espaço.
22. Assinale a alternativa que corresponde a uma
técnica de odontometria que consiste em: colocar um
instrumento com 10 mm de comprimento do canal
radicular, proceder a uma tomada radiográfica, com
o auxílio de uma régua milimetrada, medir na
radiografia o comprimento do dente e do
instrumento; de posse dos três valores, realizar “uma
regra de três” (Teorema de Thales), por meio da qual
se obtém o CRD (comprimento real do dente).
(A) Técnica de Ingle.
(B) Técnica de Grossman.
(C) Técnica eletrônica.
(D) Técnica de Bregman.
23. Durante o atendimento odontológico, é grande o
risco de objetos caírem na porção posterior da
cavidade oral ou da faringe, o que pode levar à sua
ingestão ou aspiração. Sobre a obstrução aguda das
vias aéreas por corpos estranhos é correto o que se
afirma em qual das alternativas?
(A) Os objetos que são deglutidos geralmente entram na
traqueia porque a epiglote age como um facilitador desta
entrada, desviando os objetos do trato gastrointestinal.
(B) Indivíduos com limitação de abertura bucal ou
macroglossia não fazem parte do grupo de pacientes de
maior risco de obstrução aguda das vias aéreas por
corpos estranhos.
(C) A manobra de Heimlich é um procedimento restrito
aos tecidos moles, que consta de uma série de
compressões abdominais subdiafragmáticas que podem
ser aplicadas tanto no paciente consciente como no
paciente inconsciente.
(D) A manobra de Heimlich não é recomendada para
idosos por aumentar o risco de fratura das costelas.
24. A receita faz parte da documentação odontológica
e deve ser encarada como um documento
odontolegal. Na elaboração do Receituário
Profissional, deve constar obrigatoriamente o que
estabelece o capítulo XIV do Código de Ética, nos
artigos da Seção I, quanto a impressos. É obrigatório:

(A) o nome do profissional;
(B) a profissão;
(C) o número de inscrição no Conselho Regional de
Odontologia
(D) todas as anteriores estão corretas
25. As lesões dentárias traumáticas têm se tornado
um problema de saúde pública. A prevalência de
traumatismos em dentes decíduos é alta, podendo
atingir 35% das crianças em idade escolar. Com
relação à distribuição das lesões traumáticas na
dentição decídua, é correto afirmar que
(A) os incisivos centrais superiores são os dentes mais
acometidos, sem diferença entre os lados direito e
esquerdo.
(B) a faixa etária de 9 a 10 anos é a mais atingida por
traumatismos, provavelmente devido ao aumento das
atividades físicas e à coordenação motora limitada.
(C) as lesões em tecido periodontal são as menos
prevalentes na dentição decídua devido às menores
dimensões dos dentes decíduos.
(D) crianças portadoras de sobressaliência acentuada
estão menos propensas ao traumatismo dentário.
26. Por definição, o amálgama é uma liga que contém,
em sua composição, mercúrio. Analise as afirmativas
a seguir relativas ao amálgama.
I. Quanto maior o número de partículas Ag-Sn não
reagidas retidas na estrutura final, mais resistente o
amálgama vai ser.
II. Os componentes principais de partículas de
composição única são, geralmente, prata, cobre e
estanho.
III. Uma mistura esfarelada indica subtrituração. O
amálgama não só vai resultar em uma restauração
enfraquecida, mas a superfície também ficará granulosa.
Estão corretas as afirmativas
(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e III.
27. O movimento da Promoção da Saúde avança no
contexto mundial, incorporando-se como novo
paradigma na conformação das funções essenciais
da Saúde Pública. Com relação à promoção e à
educação em saúde, é correto afirmar que
(A) a busca da autonomia do educando, tão preconizada
por Paulo Freire, tem repercutido em novas ações na
área da saúde bucal.
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(B) durante a gestação, existe um risco maior de a mulher
desenvolver lesões cariosas e de agravar condições
gengivais preexistentes.
(C) a educação em saúde bucal voltada a escolares não
deve ser integrada à educação em saúde geral.
(D) em relação aos adolescentes, as ações educativas
são mais efetivas quando realizadas de forma coletiva e
em grupo.

palato.” Com relação à nomenclatura das faces dos
dentes, o texto traz a definição para:

28. Os levantamentos odontológicos, também
chamados de inquéritos ou estudos seccionais, são
estudos do tipo transversal que têm por objetivo
coletar informações referentes a um determinado
problema em uma população. Com relação aos
levantamentos epidemiológicos em Odontologia, é
correto afirmar que:

LEGISLAÇÃO SUS

(A) amostra se compõe de um subgrupo da população de
interesse, que apresente características semelhantes.
(B) o cálculo da amostra independe do objetivo específico
do estudo, bem como da factibilidade de se obtê-la.
(C) as amostras de conveniência são caracterizadas pela
dificuldade de acesso aos participantes.
(D) as amostras aleatórias, também chamadas de
estratificadas, são compostas por dois estágios distintos.
29. Com relação aos analgésicos indicados em
Odontologia, considere os itens a seguir:
I - É um analgésico não opioide com propriedade
antipirética, eficaz no alívio da dor leve à moderada. Seu
mecanismo de ação baseia-se na ativação indireta de
receptores CB1 do sistema canabioide, um complexo
sistema de neurotransmissores relacionados a balanço
energético, alterações emocionais, dor, hipertermia e
hiperfagia.
II – É um analgésico indicado no controle da dor de
intensidade leve à moderada. Sua atividade analgésica,
apesar de não ser completamente elucidada, é atribuída
à depressão direta da atividade nociceptora; consegue
diminuir o estado de hiperalgesia persistente por meio do
bloqueio da entrada de cálcio e da diminuição dos níveis
de AMP cíclico (AMPc) nas terminações nervosas.
Baseado nos itens acima é correto afirmar que:
(A) I refere-se à Dipirona e II refere-se ao Paracetamol.
(B) I refere-se ao Paracetamol e II refere-se à Dipirona.
(C) I refere-se à Nimensulide e II refere-se ao
Diclofenaco.
(D) I refere-se ao Diclofenaco e II refere-se à
Nimensulide.
30. “São as faces dos dentes que não mantem
contato com outros dentes da mesma arcada,
estando voltadas, respectivamente, para o lábio e
bochechas (vestíbulo bucal) e para a língua ou

(A) Faces livres.
(B) Faces proximais.
(C) Faces oclusais.
(D) Faces distais.

31) As ações e serviços de saúde, executados pela
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou
mediante participação complementar da iniciativa
privada, são organizados:
(A) De forma regionalizada e hierarquizada em níveis de
complexidade crescente
(B) De forma regionalizada e hierarquizada e níveis de
baixa complexidade
(C) De forma municipalizada
(D) Aleatoriamente
32) Conforme a Lei nº 8080 de 19/09/1990, no capítulo
II, que dispõe sobre as condições para promoção,
proteção e recuperação da saúde, organização e
funcionamento dos serviços correspondentes,
princípios e diretrizes assinale a alternativa que diz
respeito ao princípio da equidade:
(A) Participação da comunidade
(B) Acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de
assistência
(C) Igualdade de assistência à saúde sem preconceitos
ou privilégios de qualquer espécie
(D) Integração em nível executivo das ações de saúde,
meio ambiente e saneamento básico
33) O SUS poderá recorrer aos serviços da iniciativa
privada quando as suas disponibilidades:
(A) Forem suficientes para garantir a cobertura
assistencial de toda população
(B) Forem insuficientes para garantir a cobertura
assistencial à determinada população
(C) Forem suficientes para garantir o acesso aos
hospitais particulares
(D) Forem insuficientes para as campanhas de vacinação
34) Baseado nos preceitos constitucionais a
construção do SUS se norteia pelos seguintes
princípios doutrinários:
(A) Descentralização dos serviços, integralidade nos
serviços e equidade
(B) Universalidade, equidade e integralidade nos serviços
(C) Descentralização nos serviços, regionalização da
rede e participação social
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(D) Universalidade, equidade e participação social
35) Os estabelecimentos de saúde que integram o
Sistema Único de Saúde e fazem parcerias com
planos de saúde, têm o direito de:
(A) Atender prioritariamente pacientes que possuem
planos de saúde privados
B) Receber remuneração direta do usuário do SUS pelo
serviço de saúde prestado
(C) Organizar o acesso em filas diferenciadas de
pacientes SUS e particulares
(D) Oferecer os recursos de saúde de acordo com as
necessidades de cada um
36) A lei 8080/90 não inclui entre os princípios e
diretrizes do Sistema Único de Saúde:
(A) Ênfase na descentralização dos serviços para os
municípios
(B) Regionalização e hierarquização da rede de serviços
de saúde
(C) Utilização de estratificação de risco como estratégia
para Atenção de Urgência e Emergência
(D) Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos,
materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de
assistência à saúde da população.
37) De acordo com a Lei nº 8142/90, os conselhos de
saúde devem ser compostos por:
(A) Pacientes, trabalhadores de saúde e gestores, em
composição tripartite
(B) Usuários do sistema e prestadores de serviço, em
composição tripartite
(C) Representantes da sociedade organizada e gestores
locais, em composição equânime
(D) Conselheiros de saúde e representantes legais da
população, em composição igualitária
38) A Lei 8080/90 dispõe sobre condições para
promoção, proteção e recuperação da saúde. Nela,
entende-se por vigilância sanitária um conjunto de
ações abrangendo:
(A) O controle da prestação de serviços que se
relacionem direta ou indiretamente com a saúde
(B) a prevenção de mudanças em fatores determinantes
de saúde coletiva
(C) a participação na execução de ações de saneamento
básico
(D) o acesso a informações sobre a atuação dos serviços
de saúde
39) Assinale a alternativa correta relacionada à
legislação que regulamenta o SUS:
(A) Lei 8080 e Lei 8142
(B) Lei 808

(C) Lei 8147
(D) Lei 8080 e Lei 8147
40) Em relação aos princípios do SUS marque V se
for verdadeira e F se for falsa a afirmativa.
( ) a Universalidade prevê acesso aos serviços de
saúde em todos os níveis de assistência.
( ) a Integralidade de assistência é entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos,
exigidos para cada caso em todos os níveis de
complexidade do sistema.
( ) os princípios dos SUS estão voltados a atender
somente as pessoas que realmente precisam de um
sistema gratuito.
( ) todos devem ter a Igualdade da assistência à
saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie.
Assinale a alternativa correta.
Escolha uma:
(A)
(B)
(C)
(D)

V, V, F, V
V, V, V, V
F, V, V, F
V, F, V, V
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PORTUGUÊS – NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR
1. Assinale a opção que apresenta a divisão silábica
INCORRETA
(A) a-tra-ves-sou
(B) gar-ga-lha-da
(C) ca-cho-rro
(D) ba-ru-lho
TEXTO I
O menino a olha. Não tem ainda (hoje eu sei) a noção do
sentimento que aquela mulher lhe provoca. Mas, sem
saber, a odeia: [...] RITER, Caio. Eu e o silêncio do meu
pai. São Paulo: Biruta, 2011, p. 14.
TEXTO II
Me deixava ficar, apenas incomodamento pelo tanto de
carência (hoje acho) daquele homem magro e calado que
era meu pai. E nenhum de nós era capaz de um abraço.
RITER, Caio. Eu e o silêncio do meu pai. São Paulo:
Biruta, 2011, p. 18.

objetivo dessa frase está voltado para a
conscientização dos brasileiros sobre a necessidade
de:
(A)
(B)
(C)
(D)

as crianças frequentarem a escola regularmente.
a formação leitora começar na infância.
a alfabetização acontecer na idade certa.
a literatura ter o seu mercado consumidor ampliado.

5. Assinale a letra correspondente à alternativa que
preenche corretamente as lacunas da frase
apresentada:
Quanto ............................. interferências
.............................. , melhor .............................
(A) menas, existirem, serão
(B) menos, existirem, será
(C) menas, existir, será
(D) menos, existir, serão
6. Observando a concordância nominal nas frases:

2. Nesses excertos, o uso dos parênteses tem a
função de

(I) É necessário compreensão.
(II) A compreensão é necessária.
(III) Compreensão é necessário.
(IV) Para quem a compreensão é necessário?

(A) sinalizar tempos distintos da narrativa.
(B) acentuar o sentido dos termos antecedentes.
(C) diferenciar as ideias principais das acessórias.
(D) separar a opinião do narrador das demais
informações.

Verificamos que:
(A) apenas a I e a IV estão erradas
(B) apenas a II e a III estão erradas
(C) apenas a IV está errada
(D) todas estão certas

3. Se minha mãe tivesse me falado que meu pai,
quando eu nasci, foi olhos de alegria imensa, com
certeza eu lembraria. E, se lembrasse, seria certeza
do ocorrido ou apenas história minha inventada por
mim no desejo que já nascia de verter-me em
palavras? RITER, Caio. Eu e o silêncio do meu pai.
São Paulo: Biruta, 2011, p. 33. Lido no contexto da
narrativa, o fragmento evidencia a:
(A) relação entre a memória da figura paterna e a
atividade literária.
(B) consciência da transformação da lembrança pela
palavra escrita.
(C) hesitação do narrador diante da privação afetiva por
parte de pai.
(D) influência materna sobre a percepção dos
acontecimentos da infância.
4. LEIA PARA UMA CRIANÇAS. A cada livro o Brasil
inteiro vira a página. Gostar de ler é o início de uma
história cheia de descobertas e aprendizados na vida
da criança. E tudo começa quando você abre um livro
para ela. Os textos publicitários são produzidos para
cumprir determinadas funções comunicativas. O
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7. Uma senhora resolveu vender bombons e trufas na
porta de uma escola para complementar a renda
familiar. No primeiro dia, ela faturou R$ 107,50 com a
venda de 25 bombons e 15 trufas. No dia seguinte,
seu faturamento foi igual a R$ 185,00 e foram
vendidos 20 bombons e 45 trufas. Um aluno que
comprou, dessa senhora, 4 bombons e 3 trufas,
pagou a quantia de
(A) R$19,00.
(B) R$ 19,50.
(C) R$ 22,50.
(D) R$ 23,00.
8. Um consumidor adquiriu um telefone em um site
de compras pela internet que cobrou frete de 15%
sobre o valor dessa mercadoria. Após ter recebido o
produto, ele decidiu devolvê-lo sem que houvesse
alguma justificativa para tal. A empresa aceitou a
devolução, reembolsando o valor pago no telefone.
Porém, cobrou os mesmos 15% do valor da
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mercadoria, o que acarretou um prejuízo total para
esse consumidor de:
(A) 15%.
(B) 20%.
(C) 25%.
(D) 30% .
9. A regra para encontrar dois números cuja soma e
cujo produto são dados, era enunciada pelos
babilônios como “Eleve ao quadrado a metade da
soma subtraia o produto e extraia a raiz quadrada da
diferença. Some ao resultado a metade da soma. Isso
dará o maior dos números procurados. Subtraia-o da
soma para obter o outro número.” (LIMA, Elon Lages.
Números e Funções Reais. SBM, 2013. Coleção
PROFMAT. p.108.) Atualmente a fórmula que dá a
resposta para esse problema é conhecida como:
(A) Teorema de Pitágoras
(B) Média aritmética
(C) Média geométrica
(D) Fórmula de Bhaskara
10. Os congestionamentos de trânsito constituem um
problema que aflige, todos os dias, milhares de
motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação,
representando, ao longo de um intervalo definido de
tempo, a variação da velocidade de um veículo
durante um congestionamento.

Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo
do intervalo de tempo total analisado?
(A) 4
(B) 3
(C) 2
(D) 1
11. Do salário mensal de R$ 2.500,00 que recebe,
João gasta 30% em alimentação. Quanto ele gasta
mensalmente com a alimentação?
A) R$ 1.750,00
B) R$ 1.450,00
C) R$ 750,00
D) R$ 700,00

12. Ana Lucia, foi provocada pelo seu professor de
Filosofia a realizar uma apresentação para classe, ela
passou 3 horas e 30 minutos preparando o mesmo.
Sabendo disso, quantos minutos essa aluna passou
preparando esse seminário?
(A) 190 minutos
(B) 200 minutos
(C) 210 minutos
(D) 220 minutos

RASCUNHO
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uso do papel, consequentemente, conservando o
meio ambiente.

13. Márcia solicitou a Fernanda que elabora-se um
oficio, falando sobre a importância de digitalizar os
arquivos a fim de liberar espaço em uma sala que
continha inúmeros prontuários médicos, Fernanda
abriu a ferramenta Microsoft Word e digitou o
seguinte texto:

14. LibreOffice é uma suíte de aplicativos livre para
escritório disponível para Windows, Unix, Solaris,
Linux e Mac OS X. O Pacote Microsoft Office ou suíte
de aplicativos Microsoft Office são expressões que
remetem
ao
conjunto
integrado
de aplicativos voltados para as tarefas de escritório,
tais como editores de texto, editores de planilhas,
editores de apresentação, aplicativos, agenda de
compromissos, contatos, entre outros. Visam a
dinamizar as tarefas do dia-a-dia de um escritório.

Os arquivos físicos referentes a prontuários médicos
geram muito papel. O avansso tecnológico que criou
os processos de digitalização ajuda a administração
desse acervo relevante. Desta forma, conseguimos
facilitar a organização dos mesmos e economizar no
uso do papel, consequentemente, conservando o
meio ambiente.
Após ter verificado que a palavra “avansso” estava
digitada de forma equivocada, Fernanda resolveu fazer
uma correção óbvia. Para isso, colocou o cursor na
palavra avansso; logo depois da letra n, pressionou as
teclas crtl + delete; clicou no botão de negrito e
completou a palavra corretamente, digitando as letras “ç”
e “o”.
Qual é a nova apresentação do parágrafo em que a
palavra em questão se encontra?
(A) Os arquivos físicos referentes a prontuários médicos
geram muito papel. O çosso tecnológico que criou os
processos de digitalização ajuda a administração
desse acervo relevante. Desta forma, conseguimos
facilitar a organização dos mesmos e economizar no
uso do papel, consequentemente, conservando o
meio ambiente.
(B) Os arquivos físicos referentes a prontuários médicos
geram muito papel. O avanço tecnológico que criou
os processos de digitalização ajuda a administração
desse acervo relevante. Desta forma, conseguimos
facilitar a organização dos mesmos e economizar no
uso do papel, consequentemente, conservando o
meio ambiente.
(C) ço tecnológico que criou os processos de
digitalização ajuda a administração desse acervo
relevante. Desta forma, conseguimos facilitar a
organização dos mesmos e economizar no uso do
papel, consequentemente, conservando o meio
ambiente.
(D) Os arquivos físicos referentes a prontuários médicos
geram muito papel. O avanço tecnológico que criou
os processos de digitalização ajuda a administração
desse acervo relevante. Desta forma, conseguimos
facilitar a organização dos mesmos e economizar no

Percebemos que ambos possuem as mesmas
finalidades. De acordo com o seu conhecimento nas
respectivas ferramentas, relacione abaixo quais
características que equivalem um ao outro.
Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso, depois
marque a opção correta.
( ) Nas suítes Microsoft Office e BrOffice.org, a geração
de gráficos e planilhas pode ser feita, respectivamente,
pelos aplicativos Excel e Calc.
( ) Nas suítes Microsoft Office e BrOffice.org, a geração
de bancos de dados podem ser feitas, respectivamente,
pelos aplicativos Access e Write.
( ) Algo em comum nas suítes Microsoft Office e
BrOffice.org é que ambas, são softwares gratuitos, e
podem ser baixadas diretamente do site de seus
respectivos fabricantes, basta criar uma conta de usuário.
( ) Nas suítes Microsoft Office e BrOffice.org, a geração
de textos pode ser feita, respectivamente, pelos
aplicativos Word e Write.
( ) TODAS as funções de atalhos, como por exemplo Crtl
C para copiar e Crtl V para colar, são exatamente
IGUAIS, tanto nos aplicativos da Microsoft Office quanto
nos aplicativos da BrOffice.
Assinale a opção correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

Todas as alternativas estão corretas
F,V,F,F,V
V,F,V,V,F
V,F,F,V,F

15. Os sistemas operacionais Windows, como o
Windows 8 e o Windows 7, trazem em suas versões,
COMO PADRÃO, um programa cujo objetivo é
gerenciar arquivos, pastas e programas. Esse
programa é denominado:
(A) BDE Administrator.
(B) File Explorer.
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(C) Flash Player.
(D) Windows Explorer.
16. Em uma empresa, um dos maiores problemas de
segurança consiste no acesso a páginas web não
autorizadas, por parte dos funcionários. Uma diretriz
de segurança foi estabelecida pelos gestores da
empresa para controlar esses acessos indevidos à
Internet. Para que esse controle fosse efetivo e a
performance de acesso à Internet fosse otimizada, a
equipe técnica resolveu instalar, na rede interna da
empresa, um servidor de
(A) antivírus
(B) firewall
(C) office block internet
(D) speed
17.
Sobre
o
teclado,
ele
normalmente
tem caracteres gravados ou impressos sobre cada
botão, que corresponde a um único símbolo escrito.
No entanto, para produzir alguns símbolos no
computador, é necessário utilizar mais de uma tecla
simultaneamente, ou apertando Windows+r e
escrever "charmap".
Os teclados de computadores mais comuns são
projetados para a escrita de textos e inserção de
comandos de sistema. Juntamente ao rato, é uma
das principais interfaces entre o computador e o
utilizador. (Winkpédia)

Sobre o teclado, assinale V para verdadeiro e F para
falso:
( ) ESC – É usada para abandonar um programa, ou
cancelar um comando. É a primeira tecla do lado
esquerdo do teclado;
( ) TAB – É usada principalmente em programas editores
de texto. Define tabulação.
( ) CAPS LOCK – Quando esta tecla estiver acionada,
qualquer letra digitada no microcomputador será
interpretada como minúscula. Quando pressionar a tecla
novamente o comando será desativado.

Assinale a opção correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

V,V,F,V,V
V,V,F,V,F
V,F,V,F,V
Todas estão corretas.

18. Sobre os componentes do Microsoft Word 2013,
em ambiente Windows, assinale V para verdadeiro e
F para falso:
( ) Barra de Títulos: Mostra o nome do aplicativo e o
nome do arquivo que está sendo utilizado no momento.
Na extrema direita desta barra ficam os botões para
minimizar, restaurar e fechar a janela do aplicativo, como
já visto.
(
) Barra de Menus: listas de comandos e funções
disponíveis no Word 2013.
( ) Barra de Ferramentas: Apresenta atalhos para as
funções mais comuns do Word.
( ) Barra de Rolagem: Utilizada para mover o texto na
vertical e na horizontal.
(
) Régua: Não é utilizada para fazer medições e
configurar tabulações e recuos, apenas de seu nome ser
régua, ela apenas indica o tamanho da folha.
Assinale a opção correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

V,F,V,F,V
V,V,V,V,F
V,V,V,F,V
F,V,F,V,V

19. Carlos, abriu o aplicativo Word 2013, e digitou a
seguinte frase descrita abaixo. Aplicando-se a esse
texto o efeito de fonte Tachado, o resultado obtido
será
(A) Eu seguirei em frente e jamais desistirei
(B) Eu seguirei em frente e jamais desistirei.
(C) Eu seguirei em frente e jamais desistirei.
(D) EU SEGUIREI EM FRENTE E JAMAIS DESISTIREI.

( ) CTRL – Esta tecla gera comandos especiais quando
utilizada em conjunto com outra tecla. Esses comandos
dependem do programa em uso.

20. Atualmente, é comum o recebimento e o envio de
um ou mais arquivos de textos ou de imagens na
internet, entre um servidor e um cliente, constituem,
em relação ao cliente, respectivamente, um:

( ) ALT – Esta tecla funciona como uma segunda tecla
de controle do microcomputador. A tecla Alt também
possui a função de gerar caracteres com significados
especiais em certos programas.

(A) download e um upload
(B) upgrade e um downgrade
(C) downgrade e um upgrade
(D) downfile e um upfile
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO
21) De acordo com dados do MS, o distúrbio
Androgênico do Envelhecimento Masculino (DAEM)
atinge 20% dos homens entre 60 e 70 anos. Sofrendo
um impacto significativo na qualidade de vida do
idoso. Assinale a alternativa correta como sintomas
da Andropausa:
(A)
Aumento da massa muscular, diminuição da
proporção de gordura corporal.
(B)
Perda do interesse sexual, perda de peso.
(C)
Problemas de memória, Aumento da massa
muscular.
(D)
Diminuição da massa muscular, e aumento da
proporção de gordura corporal.
22) No 11º (decimo primeiro) dia de internação, uma
paciente, em repouso no leito, apresentava
anemia, fraqueza,
ingestão
inadequada
de
alimentos, presença de intracath em subclávia D.
Com a intenção de solucionar as necessidades
humanas básicas
com
relação
a
alimentação (nutrição) o enfermeiro realizou, dentre
outros, o seguinte procedimento:
(A) Realizar a higienização com álcool a 70% na
extensão do cateter.
(B) Realizar hidratação oral com líquidos claros.
(C) Observar sinais de infecção no local de inserção do
intracath.
(D) Pesar diariamente; monitorar os resultados
laboratoriais.
23) Cabe ao enfermeiro a avaliação, a mensuração e
o registro dos parâmetros vitais em todos os
pacientes. O fator descrito como quinto sinal vital é
a:
(A) Dor.
(B) Pressão arterial.
(C) Sedação.
(D) Frequência cardíaca.
24)
Relacionado à Tuberculose, assinale a
afirmativa INCORRETA:
(A) A Leitura do PPD inclui a zona de enduração e a
zona de eritema circundante
(B) Os Corticosteroides têm plena indicação nas
Meningites, Pericardites e Oftalmites Tuberculosas
(C) O Reator “Fraco” deve ser interpretado como um
elemento vacinado por BCG, infectado por BK ou
infectado por Micobactérias Atípicas
(D) A busca da Tuberculose entre os comunicantes
inclui Baciloscopia do Escarro, Prova Tuberculínica
quando menor de 05 anos de idade não-vacinado com
BCG e Exame Radiológico

25) Com relação ao Diabetes tipo I, em relação aos
pacientes e suas famílias, a função do enfermeiro é
fator determinante para o sucesso do atendimento.
Dessa forma, é correto afirmar:
(A) A glicemia deve ser realizada em jejum e duas horas
após a ingestão das principais refeições.
(B) Deve ser feita curva glicêmica a cada retorno médico
e glicemia sérica de jejum diária, pois a glicemia capilar é
pouco precisa.
(C) A glicemia capilar pré-prandial auxilia no controle da
eficiência dos medicamentos que se propõem a controlar
os níveis de glicose no sangue.
(D) O paciente deve ser orientado a não realizar
exercícios físicos rotineiramente.
26) Com relação as doenças que afetam o sistema
nervoso, assinale a alternativa CORRETA.
(A) Alzheimer é uma doença lenta e gradual, com início
súbito de crises convulsivas recorrentes.
(B) Acidente vascular cerebral é um grave distúrbio do
sistema nervoso e pode ser causado pela obstrução de
uma artéria que leva à isquemia de uma área do cérebro.
(C) A doença de Alzheimer pode ser desencadeada por
estresse, dietas inadequadas e vômito.
(D) Ao idoso parkinsoniano, é recomendado repouso
absoluto durante os episódios da crise.
27) Analisando que a prescrição médica solicita a
ministração de 540 mL de soro glicosado em 4 horas.
O resultado obtido de gotejamento para gotas, por
minuto, é de 45 gotas/min. Referente ao que foi
apresentado, de quanto deve ser a administração do
soro glicosado em microgotas, no mesmo volume de
tempo?
(A) 111,5 microgotas/min.
(B) 165,5 microgotas/min.
(C) 135 microgotas/min.
(D) 185 microgotas/min.
28) Assinale a alternativa INCORRETA, referente a
afirmação: “Incontinência urinária é a perda
involuntária da urina pela uretra”.
(A) Afeta pessoas de ambos os sexos em diferentes
faixas etárias.
(B) A incidência aumenta progressivamente com a idade,
sendo que um em cada três indivíduos idosos apresenta
algum problema com o controle da bexiga.
(C) Em homens, a próstata aumenta com a idade,
favorecendo sintomas urinários irritativos e obstrutivos.
(D) A capacidade vesical aumenta com a idade.

29)
Fundamentado nas relações mútuas que se
dão entre enfermeiro-pessoa, enfermeiro-família,
enfermeiro-demais profissionais que prestam o
cuidado, o Processo de Enfermagem se caracteriza
como:
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(A) Dinâmico.
(B) Sistemático.
(C) Interativo.
(D) Intencional.
30)
Em campanhas de prevenção da transmissão
vertical durante toda a gravidez da mulher
convivendo com HIV/AIDS, no parto e no pós-parto,
deve-se inserir o uso de antirretrovirais na gestação.
O enfermeiro deverá orientar sobre o uso de:
(A) Zidovudina.
(B) Efavirenz.
(C) Abacavir.
(D) Atazanavir

LEGISLAÇÃO SUS
31) As ações e serviços de saúde, executados pela
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou
mediante participação complementar da iniciativa
privada, são organizados:
(A) De forma regionalizada e hierarquizada em níveis de
complexidade crescente
(B) De forma regionalizada e hierarquizada e níveis de
baixa complexidade
(C) De forma municipalizada
(D) Aleatoriamente
32) Conforme a Lei nº 8080 de 19/09/1990, no capítulo
II, que dispõe sobre as condições para promoção,
proteção e recuperação da saúde, organização e
funcionamento dos serviços correspondentes,
princípios e diretrizes assinale a alternativa que diz
respeito ao princípio da equidade:
(A) Participação da comunidade
(B) Acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de
assistência
(C) Igualdade de assistência à saúde sem preconceitos
ou privilégios de qualquer espécie
(D) Integração em nível executivo das ações de saúde,
meio ambiente e saneamento básico
33) O SUS poderá recorrer aos serviços da iniciativa
privada quando as suas disponibilidades:
(A) Forem suficientes para garantir a cobertura
assistencial de toda população
(B) Forem insuficientes para garantir a cobertura
assistencial à determinada população
(C) Forem suficientes para garantir o acesso aos
hospitais particulares
(D) Forem insuficientes para as campanhas de vacinação

34) Baseado nos preceitos constitucionais a
construção do SUS se norteia pelos seguintes
princípios doutrinários:
(A) Descentralização dos serviços, integralidade nos
serviços e equidade
(B) Universalidade, equidade e integralidade nos serviços
(C) Descentralização nos serviços, regionalização da
rede e participação social
(D) Universalidade, equidade e participação social
35) Os estabelecimentos de saúde que integram o
Sistema Único de Saúde e fazem parcerias com
planos de saúde, têm o direito de:
(A) Atender prioritariamente pacientes que possuem
planos de saúde privados
(B) Receber remuneração direta do usuário do SUS pelo
serviço de saúde prestado
(C) Organizar o acesso em filas diferenciadas de
pacientes SUS e particulares
(D) Oferecer os recursos de saúde de acordo com as
necessidades de cada um
36) A lei 8080/90 não inclui entre os princípios e
diretrizes do Sistema Único de Saúde:
(A) Ênfase na descentralização dos serviços para os
municípios
(B) Regionalização e hierarquização da rede de serviços
de saúde
(C) Utilização de estratificação de risco como estratégia
para Atenção de Urgência e Emergência
(D) Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos,
materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de
assistência à saúde da população.
37) De acordo com a Lei nº 8142/90, os conselhos de
saúde devem ser compostos por:
(A) Pacientes, trabalhadores de saúde e gestores, em
composição tripartite
(B) Usuários do sistema e prestadores de serviço, em
composição tripartite
(C) Representantes da sociedade organizada e gestores
locais, em composição equânime
(D) Conselheiros de saúde e representantes legais da
população, em composição igualitária
38) A Lei 8080/90 dispõe sobre condições para
promoção, proteção e recuperação da saúde. Nela,
entende-se por vigilância sanitária um conjunto de
ações abrangendo:
(A) O controle da prestação de serviços que se
relacionem direta ou indiretamente com a saúde
(B) a prevenção de mudanças em fatores determinantes
de saúde coletiva
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(C) a participação na execução de ações de saneamento
básico
(D) o acesso a informações sobre a atuação dos serviços
de saúde
39) Assinale a alternativa correta relacionada à
legislação que regulamenta o SUS:
(A) Lei 8080 e Lei 8142
(B) Lei 808
(C) Lei 8147
(D) Lei 8080 e Lei 8147
40) Em relação aos princípios do SUS marque V se
for verdadeira e F se for falsa a afirmativa.
( ) a Universalidade prevê acesso aos serviços de
saúde em todos os níveis de assistência.
( ) a Integralidade de assistência é entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos,
exigidos para cada caso em todos os níveis de
complexidade do sistema.
( ) os princípios dos SUS estão voltados a atender
somente as pessoas que realmente precisam de um
sistema gratuito.
( ) todos devem ter a Igualdade da assistência à
saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie.
Assinale a alternativa correta.
Escolha uma:
A)
B)
C)
D)

V, V, F, V
V, V, V, V
F, V, V, F
V, F, V, V
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PORTUGUÊS – NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR
1. Assinale a opção que apresenta a divisão silábica
INCORRETA
(A) a-tra-ves-sou
(B) gar-ga-lha-da
(C) ca-cho-rro
(D) ba-ru-lho
TEXTO I
O menino a olha. Não tem ainda (hoje eu sei) a noção do
sentimento que aquela mulher lhe provoca. Mas, sem
saber, a odeia: [...] RITER, Caio. Eu e o silêncio do meu
pai. São Paulo: Biruta, 2011, p. 14.
TEXTO II
Me deixava ficar, apenas incomodamento pelo tanto de
carência (hoje acho) daquele homem magro e calado que
era meu pai. E nenhum de nós era capaz de um abraço.
RITER, Caio. Eu e o silêncio do meu pai. São Paulo:
Biruta, 2011, p. 18.

objetivo dessa frase está voltado para a
conscientização dos brasileiros sobre a necessidade
de:
(A)
(B)
(C)
(D)

as crianças frequentarem a escola regularmente.
a formação leitora começar na infância.
a alfabetização acontecer na idade certa.
a literatura ter o seu mercado consumidor ampliado.

5. Assinale a letra correspondente à alternativa que
preenche corretamente as lacunas da frase
apresentada:
Quanto ............................. interferências
.............................. , melhor .............................
(A) menas, existirem, serão
(B) menos, existirem, será
(C) menas, existir, será
(D) menos, existir, serão
6. Observando a concordância nominal nas frases:

2. Nesses excertos, o uso dos parênteses tem a
função de

(I) É necessário compreensão.
(II) A compreensão é necessária.
(III) Compreensão é necessário.
(IV) Para quem a compreensão é necessário?

(A) sinalizar tempos distintos da narrativa.
(B) acentuar o sentido dos termos antecedentes.
(C) diferenciar as ideias principais das acessórias.
(D) separar a opinião do narrador das demais
informações.

Verificamos que:
(A) apenas a I e a IV estão erradas
(B) apenas a II e a III estão erradas
(C) apenas a IV está errada
(D) todas estão certas

3. Se minha mãe tivesse me falado que meu pai,
quando eu nasci, foi olhos de alegria imensa, com
certeza eu lembraria. E, se lembrasse, seria certeza
do ocorrido ou apenas história minha inventada por
mim no desejo que já nascia de verter-me em
palavras? RITER, Caio. Eu e o silêncio do meu pai.
São Paulo: Biruta, 2011, p. 33. Lido no contexto da
narrativa, o fragmento evidencia a:
(A) relação entre a memória da figura paterna e a
atividade literária.
(B) consciência da transformação da lembrança pela
palavra escrita.
(C) hesitação do narrador diante da privação afetiva por
parte de pai.
(D) influência materna sobre a percepção dos
acontecimentos da infância.
4. LEIA PARA UMA CRIANÇAS. A cada livro o Brasil
inteiro vira a página. Gostar de ler é o início de uma
história cheia de descobertas e aprendizados na vida
da criança. E tudo começa quando você abre um livro
para ela. Os textos publicitários são produzidos para
cumprir determinadas funções comunicativas. O

MATEMÁTICA
SUPERIOR

–

NÍVEL

MÉDIO,

TÉCNICO

E

7. Uma senhora resolveu vender bombons e trufas na
porta de uma escola para complementar a renda
familiar. No primeiro dia, ela faturou R$ 107,50 com a
venda de 25 bombons e 15 trufas. No dia seguinte,
seu faturamento foi igual a R$ 185,00 e foram
vendidos 20 bombons e 45 trufas. Um aluno que
comprou, dessa senhora, 4 bombons e 3 trufas,
pagou a quantia de
(A) R$19,00.
(B) R$ 19,50.
(C) R$ 22,50.
(D) R$ 23,00.
8. Um consumidor adquiriu um telefone em um site
de compras pela internet que cobrou frete de 15%
sobre o valor dessa mercadoria. Após ter recebido o
produto, ele decidiu devolvê-lo sem que houvesse
alguma justificativa para tal. A empresa aceitou a
devolução, reembolsando o valor pago no telefone.
Porém, cobrou os mesmos 15% do valor da
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mercadoria, o que acarretou um prejuízo total para
esse consumidor de:
(A) 15%.
(B) 20%.
(C) 25%.
(D) 30% .
9. A regra para encontrar dois números cuja soma e
cujo produto são dados, era enunciada pelos
babilônios como “Eleve ao quadrado a metade da
soma subtraia o produto e extraia a raiz quadrada da
diferença. Some ao resultado a metade da soma. Isso
dará o maior dos números procurados. Subtraia-o da
soma para obter o outro número.” (LIMA, Elon Lages.
Números e Funções Reais. SBM, 2013. Coleção
PROFMAT. p.108.) Atualmente a fórmula que dá a
resposta para esse problema é conhecida como:
(A) Teorema de Pitágoras
(B) Média aritmética
(C) Média geométrica
(D) Fórmula de Bhaskara
10. Os congestionamentos de trânsito constituem um
problema que aflige, todos os dias, milhares de
motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação,
representando, ao longo de um intervalo definido de
tempo, a variação da velocidade de um veículo
durante um congestionamento.

Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo
do intervalo de tempo total analisado?
(A) 4
(B) 3
(C) 2
(D) 1
11. Do salário mensal de R$ 2.500,00 que recebe,
João gasta 30% em alimentação. Quanto ele gasta
mensalmente com a alimentação?
A) R$ 1.750,00
B) R$ 1.450,00
C) R$ 750,00
D) R$ 700,00

12. Ana Lucia, foi provocada pelo seu professor de
Filosofia a realizar uma apresentação para classe, ela
passou 3 horas e 30 minutos preparando o mesmo.
Sabendo disso, quantos minutos essa aluna passou
preparando esse seminário?
(A) 190 minutos
(B) 200 minutos
(C) 210 minutos
(D) 220 minutos

RASCUNHO
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SUPERIOR
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uso do papel, consequentemente, conservando o
meio ambiente.

13. Márcia solicitou a Fernanda que elabora-se um
oficio, falando sobre a importância de digitalizar os
arquivos a fim de liberar espaço em uma sala que
continha inúmeros prontuários médicos, Fernanda
abriu a ferramenta Microsoft Word e digitou o
seguinte texto:

14. LibreOffice é uma suíte de aplicativos livre para
escritório disponível para Windows, Unix, Solaris,
Linux e Mac OS X. O Pacote Microsoft Office ou suíte
de aplicativos Microsoft Office são expressões que
remetem
ao
conjunto
integrado
de aplicativos voltados para as tarefas de escritório,
tais como editores de texto, editores de planilhas,
editores de apresentação, aplicativos, agenda de
compromissos, contatos, entre outros. Visam a
dinamizar as tarefas do dia-a-dia de um escritório.

Os arquivos físicos referentes a prontuários médicos
geram muito papel. O avansso tecnológico que criou
os processos de digitalização ajuda a administração
desse acervo relevante. Desta forma, conseguimos
facilitar a organização dos mesmos e economizar no
uso do papel, consequentemente, conservando o
meio ambiente.
Após ter verificado que a palavra “avansso” estava
digitada de forma equivocada, Fernanda resolveu fazer
uma correção óbvia. Para isso, colocou o cursor na
palavra avansso; logo depois da letra n, pressionou as
teclas crtl + delete; clicou no botão de negrito e
completou a palavra corretamente, digitando as letras “ç”
e “o”.
Qual é a nova apresentação do parágrafo em que a
palavra em questão se encontra?
(A) Os arquivos físicos referentes a prontuários médicos
geram muito papel. O çosso tecnológico que criou os
processos de digitalização ajuda a administração
desse acervo relevante. Desta forma, conseguimos
facilitar a organização dos mesmos e economizar no
uso do papel, consequentemente, conservando o
meio ambiente.
(B) Os arquivos físicos referentes a prontuários médicos
geram muito papel. O avanço tecnológico que criou
os processos de digitalização ajuda a administração
desse acervo relevante. Desta forma, conseguimos
facilitar a organização dos mesmos e economizar no
uso do papel, consequentemente, conservando o
meio ambiente.
(C) ço tecnológico que criou os processos de
digitalização ajuda a administração desse acervo
relevante. Desta forma, conseguimos facilitar a
organização dos mesmos e economizar no uso do
papel, consequentemente, conservando o meio
ambiente.
(D) Os arquivos físicos referentes a prontuários médicos
geram muito papel. O avanço tecnológico que criou
os processos de digitalização ajuda a administração
desse acervo relevante. Desta forma, conseguimos
facilitar a organização dos mesmos e economizar no

Percebemos que ambos possuem as mesmas
finalidades. De acordo com o seu conhecimento nas
respectivas ferramentas, relacione abaixo quais
características que equivalem um ao outro.
Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso, depois
marque a opção correta.
( ) Nas suítes Microsoft Office e BrOffice.org, a geração
de gráficos e planilhas pode ser feita, respectivamente,
pelos aplicativos Excel e Calc.
( ) Nas suítes Microsoft Office e BrOffice.org, a geração
de bancos de dados podem ser feitas, respectivamente,
pelos aplicativos Access e Write.
( ) Algo em comum nas suítes Microsoft Office e
BrOffice.org é que ambas, são softwares gratuitos, e
podem ser baixadas diretamente do site de seus
respectivos fabricantes, basta criar uma conta de usuário.
( ) Nas suítes Microsoft Office e BrOffice.org, a geração
de textos pode ser feita, respectivamente, pelos
aplicativos Word e Write.
( ) TODAS as funções de atalhos, como por exemplo Crtl
C para copiar e Crtl V para colar, são exatamente
IGUAIS, tanto nos aplicativos da Microsoft Office quanto
nos aplicativos da BrOffice.
Assinale a opção correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

Todas as alternativas estão corretas
F,V,F,F,V
V,F,V,V,F
V,F,F,V,F

15. Os sistemas operacionais Windows, como o
Windows 8 e o Windows 7, trazem em suas versões,
COMO PADRÃO, um programa cujo objetivo é
gerenciar arquivos, pastas e programas. Esse
programa é denominado:
(A) BDE Administrator.
(B) File Explorer.
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(C) Flash Player.
(D) Windows Explorer.
16. Em uma empresa, um dos maiores problemas de
segurança consiste no acesso a páginas web não
autorizadas, por parte dos funcionários. Uma diretriz
de segurança foi estabelecida pelos gestores da
empresa para controlar esses acessos indevidos à
Internet. Para que esse controle fosse efetivo e a
performance de acesso à Internet fosse otimizada, a
equipe técnica resolveu instalar, na rede interna da
empresa, um servidor de
(A) antivírus
(B) firewall
(C) office block internet
(D) speed
17.
Sobre
o
teclado,
ele
normalmente
tem caracteres gravados ou impressos sobre cada
botão, que corresponde a um único símbolo escrito.
No entanto, para produzir alguns símbolos no
computador, é necessário utilizar mais de uma tecla
simultaneamente, ou apertando Windows+r e
escrever "charmap".
Os teclados de computadores mais comuns são
projetados para a escrita de textos e inserção de
comandos de sistema. Juntamente ao rato, é uma
das principais interfaces entre o computador e o
utilizador. (Winkpédia)

Sobre o teclado, assinale V para verdadeiro e F para
falso:
( ) ESC – É usada para abandonar um programa, ou
cancelar um comando. É a primeira tecla do lado
esquerdo do teclado;
( ) TAB – É usada principalmente em programas editores
de texto. Define tabulação.
( ) CAPS LOCK – Quando esta tecla estiver acionada,
qualquer letra digitada no microcomputador será
interpretada como minúscula. Quando pressionar a tecla
novamente o comando será desativado.

Assinale a opção correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

V,V,F,V,V
V,V,F,V,F
V,F,V,F,V
Todas estão corretas.

18. Sobre os componentes do Microsoft Word 2013,
em ambiente Windows, assinale V para verdadeiro e
F para falso:
( ) Barra de Títulos: Mostra o nome do aplicativo e o
nome do arquivo que está sendo utilizado no momento.
Na extrema direita desta barra ficam os botões para
minimizar, restaurar e fechar a janela do aplicativo, como
já visto.
(
) Barra de Menus: listas de comandos e funções
disponíveis no Word 2013.
( ) Barra de Ferramentas: Apresenta atalhos para as
funções mais comuns do Word.
( ) Barra de Rolagem: Utilizada para mover o texto na
vertical e na horizontal.
(
) Régua: Não é utilizada para fazer medições e
configurar tabulações e recuos, apenas de seu nome ser
régua, ela apenas indica o tamanho da folha.
Assinale a opção correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

V,F,V,F,V
V,V,V,V,F
V,V,V,F,V
F,V,F,V,V

19. Carlos, abriu o aplicativo Word 2013, e digitou a
seguinte frase descrita abaixo. Aplicando-se a esse
texto o efeito de fonte Tachado, o resultado obtido
será
(A) Eu seguirei em frente e jamais desistirei
(B) Eu seguirei em frente e jamais desistirei.
(C) Eu seguirei em frente e jamais desistirei.
(D) EU SEGUIREI EM FRENTE E JAMAIS DESISTIREI.

( ) CTRL – Esta tecla gera comandos especiais quando
utilizada em conjunto com outra tecla. Esses comandos
dependem do programa em uso.

20. Atualmente, é comum o recebimento e o envio de
um ou mais arquivos de textos ou de imagens na
internet, entre um servidor e um cliente, constituem,
em relação ao cliente, respectivamente, um

( ) ALT – Esta tecla funciona como uma segunda tecla
de controle do microcomputador. A tecla Alt também
possui a função de gerar caracteres com significados
especiais em certos programas.

(A) download e um upload
(B) upgrade e um downgrade
(C) downgrade e um upgrade
(D) downfile e um upfile
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FARMACÊUTICO
21. Assinalar a alternativa que apresenta uma classe
de fármacos que NÃO são vasodilatadores, mas têm
utilidade na profilaxia da angina:
(A)
(B)
(C)
(D)

Bloqueadores dos canais de cálcio.
β-bloqueadores.
Nitratos orgânicos.
Nitroglicerina.

22. Assinale a alternativa incorreta:
(A) Droga – Substância ou matéria-prima que tenha
finalidade medicamentosa ou sanitária.
(B) Medicamento – Produto farmacêutico, tecnicamente
obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa
paliativa ou para fins de diagnósticos.
(C) Insumo Farmacêutico – droga ou matéria-prima
aditiva ou complementar de qualquer natureza, destinada
a emprego em medicamentos, quando for o caso, e seus
recipientes.
(D) Remédio - droga ou matéria-prima aditiva ou
complementar de qualquer natureza, destinada a
emprego em medicamentos, quando for o caso, e seus
excipientes.
23. Considerando os medicamentos utilizados no
tratamento da hipertensão e seus mecanismos de
ação, analise as assertivas e assinale a alternativa
que aponta as corretas.
I. Diltiazem e verapamil são antihipertensivos
antagonistas do cálcio.
II. O alisquireno age inibindo a enzima conversora de
angiotensina II.
III. A espironolactona é um exemplo de medicamento que
age inibindo a renina.
IV. A furosemida é um diurético de alça muito utilizado no
tratamento da hipertensão.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
Apenas I e IV.

24. Em relação ao financiamento dos componentes
ou programas de assistência farmacêutica no
Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A) O programa de diabetes (insulina) é financiado
exclusivamente pelo munícipio.
(B) O componente diabetes (insumos) é financiado pelo
munícipio, Distrito Federal e estado.
(C) O programa de medicamentos estratégicos é
financiado exclusivamente pela União.

(D) O programa de Saúde da Mulher (insumos e
contraceptivos) é financiado exclusivamente pela União.

25.
Em relação à gestão da assistência
farmacêutica municipal, é incorreto afirmar que a(o):
(A) atuação do farmacêutico no processo de aquisição
ocorre mediante recomendação para substituição,
exclusão ou inclusão de medicamentos, observando os
dados específicos de morbimortalidade da área de
abrangência do munícipio.
(B) qualificação da gestão contribui para ampliação do
acesso da população aos medicamentos e para garantia
da qualidade dos serviços prestados.
(C) seleção dos medicamentos deve ser realizada
observando as necessidades locais, mediante critérios
de essencialidade, evidência de segurança e eficácia.
(D) farmacêutico do núcleo de apoio à saúde da família
deve normatizar os procedimentos da assistência
farmacêutica visando obter melhores resultados no
acesso, na racionalização e no uso dos medicamentos.
26.
Assinale a alternativa que apresenta
exclusivamente medicamentos do componente
estratégico da assistência farmacêutica.
(A) Diltiazem e rifampicina.
(B) Hidralazina e hidroclorotiazida.
(C) Fenoximetilpenicilina e etambutol
(D) Dapsona e etambutol.
27.
Relacione a COLUNA II de acordo com a
COLUNA I, associando cada fármaco à sua
respectiva indicação terapêutica.
COLUNA I
1. Benzilpenicilina
2. Clofazimina
3. Levonorgestrel
4. Meglumina, antimoniato
5. Sinvastatina
COLUNA II
( ) Anticoncepção hormonal de emergência
( ) Dislipidemia
( ) Hanseníase
( ) Sífilis
( ) Leishmaniose
Assinale a sequência CORRETA.
(A) 3 5 2 1 4
(B) 3 2 4 1 5
(C) 5 1 4 2 3
(D) 5 1 3 2 4
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28.
No
atendimento
de
um
idoso
em
polifarmacoterapia, o farmacêutico identifica as
seguintes situações:
I. Uso de medicamento que produz reação alérgica.
II. Uso de medicamento que produz efeito indesejável
não relacionado com a dose.
III. Uso concomitante de medicamentos que apresentam
interação, causando uma reação que não está
relacionada à dose.
Segundo a Classificação de Cipolle, Strand e Morley
(2012), os problemas relacionados a medicamentos que
o idoso apresenta são de:
(A) adesão.
(B) efetividade.
(C) inefetividade.
(D) segurança.
29.
São medicamentos
gravidez, EXCETO:

contraindicados

na

(A) Misoprostol.
(B) Metotrexato.
(C) Metildopa.
(D) Sinvastatina.
30.
Em relação à abordagem da tuberculose
pulmonar, é incorreto afirmar:
(A) A rifampicina e a isoniazida podem induzir lesão
hepática.
(B) A pirazinamida empregada nos dois primeiros meses
do tratamento está associada à lesão renal.
(C) A neuropatia periférica induzida por isoniazida pode
ser evitada pela administração de piridoxina.
(D) O esquema em dose fixa combinada de isoniazida +
rifampicina + pirazinamida + etambutol contribui para a
adesão ao tratamento
LEGISLAÇÃO SUS
31) As ações e serviços de saúde, executados pela
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou
mediante participação complementar da iniciativa
privada, são organizados:
(A) De forma regionalizada e hierarquizada em níveis de
complexidade crescente
(B) De forma regionalizada e hierarquizada e níveis de
baixa complexidade
(C) De forma municipalizada
(D) Aleatoriamente
32) Conforme a Lei nº 8080 de 19/09/1990, no capítulo
II, que dispõe sobre as condições para promoção,
proteção e recuperação da saúde, organização e

funcionamento dos serviços correspondentes,
princípios e diretrizes assinale a alternativa que diz
respeito ao princípio da equidade:
(A) Participação da comunidade
(B) Acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de
assistência
(C) Igualdade de assistência à saúde sem preconceitos
ou privilégios de qualquer espécie
(D) Integração em nível executivo das ações de saúde,
meio ambiente e saneamento básico
33) O SUS poderá recorrer aos serviços da iniciativa
privada quando as suas disponibilidades:
(A) Forem suficientes para garantir a cobertura
assistencial de toda população
(B) Forem insuficientes para garantir a cobertura
assistencial à determinada população
(C) Forem suficientes para garantir o acesso aos
hospitais particulares
(D) Forem insuficientes para as campanhas de vacinação
34) Baseado nos preceitos constitucionais a
construção do SUS se norteia pelos seguintes
princípios doutrinários:
(A) Descentralização dos serviços, integralidade nos
serviços e equidade
(B) Universalidade, equidade e integralidade nos serviços
(C) Descentralização nos serviços, regionalização da
rede e participação social
(D) Universalidade, equidade e participação social
35) Os estabelecimentos de saúde que integram o
Sistema Único de Saúde e fazem parcerias com
planos de saúde, têm o direito de:
(A) Atender prioritariamente pacientes que possuem
planos de saúde privados
(B) Receber remuneração direta do usuário do SUS pelo
serviço de saúde prestado
(C) Organizar o acesso em filas diferenciadas de
pacientes SUS e particulares
(D) Oferecer os recursos de saúde de acordo com as
necessidades de cada um
36) A lei 8080/90 não inclui entre os princípios e
diretrizes do Sistema Único de Saúde:
(A) Ênfase na descentralização dos serviços para os
municípios
B) Regionalização e hierarquização da rede de serviços
de saúde
(C) Utilização de estratificação de risco como estratégia
para Atenção de Urgência e Emergência
(D) Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos,
materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito
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Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de
assistência à saúde da população.
37) De acordo com a Lei nº 8142/90, os conselhos de
saúde devem ser compostos por:
(A) Pacientes, trabalhadores de saúde e gestores, em
composição tripartite
(B) Usuários do sistema e prestadores de serviço, em
composição tripartite
(C) Representantes da sociedade organizada e gestores
locais, em composição equânime
(D) Conselheiros de saúde e representantes legais da
população, em composição igualitária
38) A Lei 8080/90 dispõe sobre condições para
promoção, proteção e recuperação da saúde. Nela,
entende-se por vigilância sanitária um conjunto de
ações abrangendo:
(A) O controle da prestação de serviços que se
relacionem direta ou indiretamente com a saúde
(B) a prevenção de mudanças em fatores determinantes
de saúde coletiva
(C) a participação na execução de ações de saneamento
básico
(D) o acesso a informações sobre a atuação dos serviços
de saúde
39) Assinale a alternativa correta relacionada à
legislação que regulamenta o SUS:
(A) Lei 8080 e Lei 8142
(B) Lei 808
(C) Lei 8147
(D) Lei 8080 e Lei 8147
40) Em relação aos princípios do SUS marque V se
for verdadeira e F se for falsa a afirmativa.
( ) a Universalidade prevê acesso aos serviços de
saúde em todos os níveis de assistência.
( ) a Integralidade de assistência é entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos,
exigidos para cada caso em todos os níveis de
complexidade do sistema.
( ) os princípios dos SUS estão voltados a atender
somente as pessoas que realmente precisam de um
sistema gratuito.
( ) todos devem ter a Igualdade da assistência à
saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie.
Assinale a alternativa correta.
Escolha uma:

(A)
(B)
(C)
(D)

V, V, F, V
V, V, V, V
F, V, V, F
V, F, V, V
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PORTUGUÊS – NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR
1. Assinale a opção que apresenta a divisão silábica
INCORRETA
(A) a-tra-ves-sou
(B) gar-ga-lha-da
(C) ca-cho-rro
(D) ba-ru-lho
TEXTO I
O menino a olha. Não tem ainda (hoje eu sei) a noção do
sentimento que aquela mulher lhe provoca. Mas, sem
saber, a odeia: [...] RITER, Caio. Eu e o silêncio do meu
pai. São Paulo: Biruta, 2011, p. 14.
TEXTO II
Me deixava ficar, apenas incomodamento pelo tanto de
carência (hoje acho) daquele homem magro e calado que
era meu pai. E nenhum de nós era capaz de um abraço.
RITER, Caio. Eu e o silêncio do meu pai. São Paulo:
Biruta, 2011, p. 18.

objetivo dessa frase está voltado para a
conscientização dos brasileiros sobre a necessidade
de:
(A)
(B)
(C)
(D)

as crianças frequentarem a escola regularmente.
a formação leitora começar na infância.
a alfabetização acontecer na idade certa.
a literatura ter o seu mercado consumidor ampliado.

5. Assinale a letra correspondente à alternativa que
preenche corretamente as lacunas da frase
apresentada:
Quanto ............................. interferências
.............................. , melhor .............................
(A) menas, existirem, serão
(B) menos, existirem, será
(C) menas, existir, será
(D) menos, existir, serão
6. Observando a concordância nominal nas frases:

2. Nesses excertos, o uso dos parênteses tem a
função de

(I) É necessário compreensão.
(II) A compreensão é necessária.
(III) Compreensão é necessário.
(IV) Para quem a compreensão é necessário?

(A) sinalizar tempos distintos da narrativa.
(B) acentuar o sentido dos termos antecedentes.
(C) diferenciar as ideias principais das acessórias.
(D) separar a opinião do narrador das demais
informações.

Verificamos que:
(A) apenas a I e a IV estão erradas
(B) apenas a II e a III estão erradas
(C) apenas a IV está errada
(D) todas estão certas

3. Se minha mãe tivesse me falado que meu pai,
quando eu nasci, foi olhos de alegria imensa, com
certeza eu lembraria. E, se lembrasse, seria certeza
do ocorrido ou apenas história minha inventada por
mim no desejo que já nascia de verter-me em
palavras? RITER, Caio. Eu e o silêncio do meu pai.
São Paulo: Biruta, 2011, p. 33. Lido no contexto da
narrativa, o fragmento evidencia a:
(A) relação entre a memória da figura paterna e a
atividade literária.
(B) consciência da transformação da lembrança pela
palavra escrita.
(C) hesitação do narrador diante da privação afetiva por
parte de pai.
(D) influência materna sobre a percepção dos
acontecimentos da infância.
4. LEIA PARA UMA CRIANÇAS. A cada livro o Brasil
inteiro vira a página. Gostar de ler é o início de uma
história cheia de descobertas e aprendizados na vida
da criança. E tudo começa quando você abre um livro
para ela. Os textos publicitários são produzidos para
cumprir determinadas funções comunicativas. O

MATEMÁTICA
SUPERIOR

–

NÍVEL

MÉDIO,

TÉCNICO

E

7. Uma senhora resolveu vender bombons e trufas na
porta de uma escola para complementar a renda
familiar. No primeiro dia, ela faturou R$ 107,50 com a
venda de 25 bombons e 15 trufas. No dia seguinte,
seu faturamento foi igual a R$ 185,00 e foram
vendidos 20 bombons e 45 trufas. Um aluno que
comprou, dessa senhora, 4 bombons e 3 trufas,
pagou a quantia de
(A) R$19,00.
(B) R$ 19,50.
(C) R$ 22,50.
(D) R$ 23,00.
8. Um consumidor adquiriu um telefone em um site
de compras pela internet que cobrou frete de 15%
sobre o valor dessa mercadoria. Após ter recebido o
produto, ele decidiu devolvê-lo sem que houvesse
alguma justificativa para tal. A empresa aceitou a
devolução, reembolsando o valor pago no telefone.
Porém, cobrou os mesmos 15% do valor da
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mercadoria, o que acarretou um prejuízo total para
esse consumidor de:
(A) 15%.
(B) 20%.
(C) 25%.
(D) 30% .
9. A regra para encontrar dois números cuja soma e
cujo produto são dados, era enunciada pelos
babilônios como “Eleve ao quadrado a metade da
soma subtraia o produto e extraia a raiz quadrada da
diferença. Some ao resultado a metade da soma. Isso
dará o maior dos números procurados. Subtraia-o da
soma para obter o outro número.” (LIMA, Elon Lages.
Números e Funções Reais. SBM, 2013. Coleção
PROFMAT. p.108.) Atualmente a fórmula que dá a
resposta para esse problema é conhecida como:
(A) Teorema de Pitágoras
(B) Média aritmética
(C) Média geométrica
(D) Fórmula de Bhaskara
10. Os congestionamentos de trânsito constituem um
problema que aflige, todos os dias, milhares de
motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação,
representando, ao longo de um intervalo definido de
tempo, a variação da velocidade de um veículo
durante um congestionamento.

Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo
do intervalo de tempo total analisado?
(A) 4
(B) 3
(C) 2
(D) 1
11. Do salário mensal de R$ 2.500,00 que recebe,
João gasta 30% em alimentação. Quanto ele gasta
mensalmente com a alimentação?
A) R$ 1.750,00
B) R$ 1.450,00
C) R$ 750,00
D) R$ 700,00

12. Ana Lucia, foi provocada pelo seu professor de
Filosofia a realizar uma apresentação para classe, ela
passou 3 horas e 30 minutos preparando o mesmo.
Sabendo disso, quantos minutos essa aluna passou
preparando esse seminário?
(A) 190 minutos
(B) 200 minutos
(C) 210 minutos
(D) 220 minutos

RASCUNHO

PSICÓLOGO – NÍVEL SUPERIOR
INFORMÁTICA
SUPERIOR

–

NÍVEL

MÉDIO,

TÉCNICO

E

uso do papel, consequentemente, conservando o
meio ambiente.

13. Márcia solicitou a Fernanda que elabora-se um
oficio, falando sobre a importância de digitalizar os
arquivos a fim de liberar espaço em uma sala que
continha inúmeros prontuários médicos, Fernanda
abriu a ferramenta Microsoft Word e digitou o
seguinte texto:

14. LibreOffice é uma suíte de aplicativos livre para
escritório disponível para Windows, Unix, Solaris,
Linux e Mac OS X. O Pacote Microsoft Office ou suíte
de aplicativos Microsoft Office são expressões que
remetem
ao
conjunto
integrado
de aplicativos voltados para as tarefas de escritório,
tais como editores de texto, editores de planilhas,
editores de apresentação, aplicativos, agenda de
compromissos, contatos, entre outros. Visam a
dinamizar as tarefas do dia-a-dia de um escritório.

Os arquivos físicos referentes a prontuários médicos
geram muito papel. O avansso tecnológico que criou
os processos de digitalização ajuda a administração
desse acervo relevante. Desta forma, conseguimos
facilitar a organização dos mesmos e economizar no
uso do papel, consequentemente, conservando o
meio ambiente.
Após ter verificado que a palavra “avansso” estava
digitada de forma equivocada, Fernanda resolveu fazer
uma correção óbvia. Para isso, colocou o cursor na
palavra avansso; logo depois da letra n, pressionou as
teclas crtl + delete; clicou no botão de negrito e
completou a palavra corretamente, digitando as letras “ç”
e “o”.
Qual é a nova apresentação do parágrafo em que a
palavra em questão se encontra?
(A) Os arquivos físicos referentes a prontuários médicos
geram muito papel. O çosso tecnológico que criou os
processos de digitalização ajuda a administração
desse acervo relevante. Desta forma, conseguimos
facilitar a organização dos mesmos e economizar no
uso do papel, consequentemente, conservando o
meio ambiente.
(B) Os arquivos físicos referentes a prontuários médicos
geram muito papel. O avanço tecnológico que criou
os processos de digitalização ajuda a administração
desse acervo relevante. Desta forma, conseguimos
facilitar a organização dos mesmos e economizar no
uso do papel, consequentemente, conservando o
meio ambiente.
(C) ço tecnológico que criou os processos de
digitalização ajuda a administração desse acervo
relevante. Desta forma, conseguimos facilitar a
organização dos mesmos e economizar no uso do
papel, consequentemente, conservando o meio
ambiente.
(D) Os arquivos físicos referentes a prontuários médicos
geram muito papel. O avanço tecnológico que criou
os processos de digitalização ajuda a administração
desse acervo relevante. Desta forma, conseguimos
facilitar a organização dos mesmos e economizar no

Percebemos que ambos possuem as mesmas
finalidades. De acordo com o seu conhecimento nas
respectivas ferramentas, relacione abaixo quais
características que equivalem um ao outro.
Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso, depois
marque a opção correta.
( ) Nas suítes Microsoft Office e BrOffice.org, a geração
de gráficos e planilhas pode ser feita, respectivamente,
pelos aplicativos Excel e Calc.
( ) Nas suítes Microsoft Office e BrOffice.org, a geração
de bancos de dados podem ser feitas, respectivamente,
pelos aplicativos Access e Write.
( ) Algo em comum nas suítes Microsoft Office e
BrOffice.org é que ambas, são softwares gratuitos, e
podem ser baixadas diretamente do site de seus
respectivos fabricantes, basta criar uma conta de usuário.
( ) Nas suítes Microsoft Office e BrOffice.org, a geração
de textos pode ser feita, respectivamente, pelos
aplicativos Word e Write.
( ) TODAS as funções de atalhos, como por exemplo Crtl
C para copiar e Crtl V para colar, são exatamente
IGUAIS, tanto nos aplicativos da Microsoft Office quanto
nos aplicativos da BrOffice.
Assinale a opção correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

Todas as alternativas estão corretas
F,V,F,F,V
V,F,V,V,F
V,F,F,V,F

15. Os sistemas operacionais Windows, como o
Windows 8 e o Windows 7, trazem em suas versões,
COMO PADRÃO, um programa cujo objetivo é
gerenciar arquivos, pastas e programas. Esse
programa é denominado:
(A) BDE Administrator.
(B) File Explorer.
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(C) Flash Player.
(D) Windows Explorer.
16. Em uma empresa, um dos maiores problemas de
segurança consiste no acesso a páginas web não
autorizadas, por parte dos funcionários. Uma diretriz
de segurança foi estabelecida pelos gestores da
empresa para controlar esses acessos indevidos à
Internet. Para que esse controle fosse efetivo e a
performance de acesso à Internet fosse otimizada, a
equipe técnica resolveu instalar, na rede interna da
empresa, um servidor de
(A) antivírus
(B) firewall
(C) office block internet
(D) speed
17.
Sobre
o
teclado,
ele
normalmente
tem caracteres gravados ou impressos sobre cada
botão, que corresponde a um único símbolo escrito.
No entanto, para produzir alguns símbolos no
computador, é necessário utilizar mais de uma tecla
simultaneamente, ou apertando Windows+r e
escrever "charmap".
Os teclados de computadores mais comuns são
projetados para a escrita de textos e inserção de
comandos de sistema. Juntamente ao rato, é uma
das principais interfaces entre o computador e o
utilizador. (Winkpédia)

Sobre o teclado, assinale V para verdadeiro e F para
falso:
( ) ESC – É usada para abandonar um programa, ou
cancelar um comando. É a primeira tecla do lado
esquerdo do teclado;
( ) TAB – É usada principalmente em programas editores
de texto. Define tabulação.
( ) CAPS LOCK – Quando esta tecla estiver acionada,
qualquer letra digitada no microcomputador será
interpretada como minúscula. Quando pressionar a tecla
novamente o comando será desativado.

Assinale a opção correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

V,V,F,V,V
V,V,F,V,F
V,F,V,F,V
Todas estão corretas.

18. Sobre os componentes do Microsoft Word 2013,
em ambiente Windows, assinale V para verdadeiro e
F para falso:
( ) Barra de Títulos: Mostra o nome do aplicativo e o
nome do arquivo que está sendo utilizado no momento.
Na extrema direita desta barra ficam os botões para
minimizar, restaurar e fechar a janela do aplicativo, como
já visto.
(
) Barra de Menus: listas de comandos e funções
disponíveis no Word 2013.
( ) Barra de Ferramentas: Apresenta atalhos para as
funções mais comuns do Word.
( ) Barra de Rolagem: Utilizada para mover o texto na
vertical e na horizontal.
(
) Régua: Não é utilizada para fazer medições e
configurar tabulações e recuos, apenas de seu nome ser
régua, ela apenas indica o tamanho da folha.
Assinale a opção correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

V,F,V,F,V
V,V,V,V,F
V,V,V,F,V
F,V,F,V,V

19. Carlos, abriu o aplicativo Word 2013, e digitou a
seguinte frase descrita abaixo. Aplicando-se a esse
texto o efeito de fonte Tachado, o resultado obtido
será
(A) Eu seguirei em frente e jamais desistirei
(B) Eu seguirei em frente e jamais desistirei.
(C) Eu seguirei em frente e jamais desistirei.
(D) EU SEGUIREI EM FRENTE E JAMAIS DESISTIREI.

( ) CTRL – Esta tecla gera comandos especiais quando
utilizada em conjunto com outra tecla. Esses comandos
dependem do programa em uso.

20. Atualmente, é comum o recebimento e o envio de
um ou mais arquivos de textos ou de imagens na
internet, entre um servidor e um cliente, constituem,
em relação ao cliente, respectivamente, um

( ) ALT – Esta tecla funciona como uma segunda tecla
de controle do microcomputador. A tecla Alt também
possui a função de gerar caracteres com significados
especiais em certos programas.

(A) download e um upload
(B) upgrade e um downgrade
(C) downgrade e um upgrade
(D) downfile e um upfile
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PSICÓLOGO
21. Assinale a alternativa que apresenta corretamente
um dever fundamental dos psicólogos, presente no
Art. 1º do Código de Ética Profissional do Psicólogo.
(A) Instigar a convicções políticas, filosóficas, morais,
ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a
qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de
suas funções profissionais.
(B) Receber e pagar remuneração ou porcentagem por
encaminhamento de serviços.
(C) Levar ao conhecimento das instâncias competentes
o exercício ilegal ou irregular da profissão, transgressões
a princípios e diretrizes presentes no Código ou na
legislação profissional do psicólogo.
(D) Induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a
seus serviços.
22. Souza e Guerra (2015), em A família na
psicanálise: considerações para as políticas públicas
de assistência social, no intento de apresentar o que
seria o núcleo mínimo do que se pode estabelecer
como laço familiar na atualidade, apresentam três
hipóteses. Assinale a alternativa que apresenta a
hipótese incorreta sobre a família a partir da
psicanálise.
(A) A primeira hipótese refere-se ao que se transmite pela
família, de geração a geração, como essencial à
manutenção da tradição, assim como à produção do que
há de novo na cultura.
(B) A segunda hipótese refere-se à manutenção da
família na atualidade enquanto núcleo reduzido,
monogâmico e burguês, para garantir a transmissão da
propriedade, assim como um modo de afeto protocolar
entre pares heterossexuais.
(C) Uma das hipóteses versa sobre a estrutura simbólica
que repousa sobre os papéis sociais e que localiza nos
agentes parentais o desejo que garante alguma
transmissão.
(D) Em uma das três hipóteses, as autoras discutem o
que resiste à transmissão e aparece como insistência,
repetição, no ponto em que nem a história, nem a
linguagem, nem o sujeito dão conta da realidade, sendo
por ele ultrapassados.
23. Complete a lacuna a seguir : A ____________ é o
estudo sistemático do comportamento, da cognição
e da experiência anormais; o estudo dos produtos de
uma mente com um transtorno mental.
(A)
(B)
(C)
(D)

Gestalt-terapia
Psicopatologia
Psicanálise
Nenhuma das alternativas.

24. Sobre a resolução CFP Nº 07/2003, assinale a
alternativa que dispõe todos os itens presentes no
manual de elaboração de documentos, produzidos
por
psicólogos, decorrentes
de
avaliações
psicológicas.
(A) Os princípios norteadores dos documentos, as
modalidades de documentos, o conceito / finalidade /
estrutura / modelos de documento, a validade dos
documentos e a guarda dos documentos.
(B) As modalidades de documentos, o conceito /
finalidade / estrutura / modelos de documento, a validade
dos documentos e a guarda dos documentos.
(C) As modalidades de documentos, o conceito /
finalidade / estrutura / modelos de documento, a validade
dos documentos.
(D) O conceito / finalidade / estrutura / modelos de
documento, a validade dos documentos e a guarda dos
documentos.
25. A transferência que o profissional estabelece com
seus pacientes, da mesma forma que o paciente, o
profissional da saúde projeta inconscientemente, no
paciente sentimentos que nutria no passado por
pessoas significativa na sua vida. Essa definição
caracteriza:
(A)
(B)
(C)
(D)

Contratransferência.
Repressão.
Resistencia.
Mecanismo

26. São condições necessárias para a função de um
grupoterapeuta, EXCETO:
(A) Ser rígido e firme possibilitando a manutenção dos
limites necessários para que o grupo realize seu trabalho.
(B) Ter a capacidade de comunicação como emissor e
receptor, preservando um estilo próprio e servindo-se de
modelo de comunicação adequada para os integrantes
do grupo.
(C) Gostar e acreditar em grupos.
(D) Ser continente, ou seja, ter a capacidade para conter
as angústias e necessidades dos outros e também as
suas próprias.
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27. Com base no DSM-IV, o diagnostico
pluridimensional em saúde mental no que se refere a
Diagnostico do Transtorno Mental, está associado:
(A)
Diabete, hipertensão arterial, cirrose hepática,
disfunções do sono REM.
(B)
Estrutura psicótica, fobia, perversão, retardo
mental grave.
(C)
Esquizofrenia paranóide, episódio depressivo
grave, dependência ao álcool, anorexia nervosa, etc.
(D)
Nenhuma das alternativas.
28. A sequência temporal das entrevistas para a
realização do psicodiagnóstico pode ser dividida em
entrevista inicial, entrevistas subsequentes e
entrevista de devolução. Segundo Wiens (1983), são
tarefas que devem ser realizadas pelo entrevistador
durante a entrevista inicial, EXCETO:
(A) Estabelecer o contato interpessoal com o
entrevistado.
(B) Observar os sinais não verbais do entrevistado.
(C) Estabelecer uma hipótese diagnóstica e estabelecer
um plano de trabalho.
(D) Encerrar a entrevista inicial com as indicações
terapêuticas.
29. Para Rodrigues e Hutz (1998), quando se fala de
apoio como fator de mudança nas psicoterapias,
questiona-se, sobretudo, qual efeito intrapsíquico se
desencadeia no paciente quando ele é tocado por
uma intervenção ou por um setting de apoio.
Assinale a alternativa que correlaciona corretamente
o autor à mudança psíquica que sua teoria propõe.
(A) Bion – a mudança psíquica é considerada a
integração de aspectos dissociados, a crescente
responsabilização por desejos e fantasias, a obtenção do
respeito pelo outro, a adaptação à realidade em equilíbrio
com a vida interior e a capacidade de manejar situações
conflitivas.
(B) Freud – a mudança psíquica considera tornar
consciente o inconsciente por meio da diminuição da
repressão e da consequente elaboração desse conteúdo
psíquico reprimido.
(C) Winnicott – a mudança psíquica é a capacidade do
aparelho psíquico de dirigir-se à função analítica do
pensamento, habilitando a pessoa a tolerar o que
denomina “mudanças catastróficas” e a discernir entre
verdade, falsidade e mentira.
(D) M. Klein – a mudança psíquica acontece por meio do
holding analítico, pois é considerado um fator
imprescindível para o desenvolvimento do processo de
análise, principalmente para os pacientes nos quais a
regressão a estágios primitivos do desenvolvimento
torna-se necessária.

30. Assinale a alternativa CORRETA sobre alguns
princípios
básicos
da
Terapia
Cognitivo
Comportamental.
(A)
A Terapia Cognitivo Comportamental requer uma
aliança terapêutica.
(B)
A Terapia Cognitivo Comportamental enfatiza a
colaboração e a participação ativa.
(C)
A Terapia Cognitivo Comportamental é orientada
por objetivos e focada nos problemas.
(D)
Todas alternativas estão corretas.
LEGISLAÇÃO SUS
31) As ações e serviços de saúde, executados pela
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou
mediante participação complementar da iniciativa
privada, são organizados:
(A) De forma regionalizada e hierarquizada em níveis de
complexidade crescente
(B) De forma regionalizada e hierarquizada e níveis de
baixa complexidade
(C) De forma municipalizada
(D) Aleatoriamente
32) Conforme a Lei nº 8080 de 19/09/1990, no capítulo
II, que dispõe sobre as condições para promoção,
proteção e recuperação da saúde, organização e
funcionamento dos serviços correspondentes,
princípios e diretrizes assinale a alternativa que diz
respeito ao princípio da equidade:
(A) Participação da comunidade
(B) Acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de
assistência
(C) Igualdade de assistência à saúde sem preconceitos
ou privilégios de qualquer espécie
(D) Integração em nível executivo das ações de saúde,
meio ambiente e saneamento básico
33) O SUS poderá recorrer aos serviços da iniciativa
privada quando as suas disponibilidades:
(A) Forem suficientes para garantir a cobertura
assistencial de toda população
(B) Forem insuficientes para garantir a cobertura
assistencial à determinada população
(C) Forem suficientes para garantir o acesso aos
hospitais particulares
(D) Forem insuficientes para as campanhas de vacinação
34) Baseado nos preceitos constitucionais a
construção do SUS se norteia pelos seguintes
princípios doutrinários:
(A) Descentralização dos serviços, integralidade nos
serviços e equidade
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(B) Universalidade, equidade e integralidade nos serviços
(C) Descentralização nos serviços, regionalização da
rede e participação social
(D) Universalidade, equidade e participação social
35) Os estabelecimentos de saúde que integram o
Sistema Único de Saúde e fazem parcerias com
planos de saúde, têm o direito de:
(A) Atender prioritariamente pacientes que possuem
planos de saúde privados
(B) Receber remuneração direta do usuário do SUS pelo
serviço de saúde prestado
(C) Organizar o acesso em filas diferenciadas de
pacientes SUS e particulares
(D) Oferecer os recursos de saúde de acordo com as
necessidades de cada um
36) A lei 8080/90 não inclui entre os princípios e
diretrizes do Sistema Único de Saúde:
(A) Ênfase na descentralização dos serviços para os
municípios
B) Regionalização e hierarquização da rede de serviços
de saúde
(C) Utilização de estratificação de risco como estratégia
para Atenção de Urgência e Emergência
(D) Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos,
materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de
assistência à saúde da população.
37) De acordo com a Lei nº 8142/90, os conselhos de
saúde devem ser compostos por:
(A) Pacientes, trabalhadores de saúde e gestores, em
composição tripartite
(B) Usuários do sistema e prestadores de serviço, em
composição tripartite
(C) Representantes da sociedade organizada e gestores
locais, em composição equânime
(D) Conselheiros de saúde e representantes legais da
população, em composição igualitária
38) A Lei 8080/90 dispõe sobre condições para
promoção, proteção e recuperação da saúde. Nela,
entende-se por vigilância sanitária um conjunto de
ações abrangendo:
(A) O controle da prestação de serviços que se
relacionem direta ou indiretamente com a saúde
(B) a prevenção de mudanças em fatores determinantes
de saúde coletiva
(C) a participação na execução de ações de saneamento
básico
(D) o acesso a informações sobre a atuação dos serviços
de saúde

39) Assinale a alternativa correta relacionada à
legislação que regulamenta o SUS:
(A) Lei 8080 e Lei 8142
(B) Lei 808
(C) Lei 8147
(D) Lei 8080 e Lei 8147
40) Em relação aos princípios do SUS marque V se
for verdadeira e F se for falsa a afirmativa.
( ) a Universalidade prevê acesso aos serviços de
saúde em todos os níveis de assistência.
( ) a Integralidade de assistência é entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos,
exigidos para cada caso em todos os níveis de
complexidade do sistema.
( ) os princípios dos SUS estão voltados a atender
somente as pessoas que realmente precisam de um
sistema gratuito.
( ) todos devem ter a Igualdade da assistência à
saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie.
Assinale a alternativa correta.
Escolha uma:
(A)
(B)
(C)
(D)

V, V, F, V
V, V, V, V
F, V, V, F
V, F, V, V

