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(No DE INSCRIÇÃO)

(NOME COMPLETO EM LETRA DE FORMA)

INSTRUÇÕES
1.

Verifique se este caderno contém trinta questões objetivas e observe se ele apresenta alguma imperfeição. Em caso de dúvida, comunique o fiscal.

2.

O conteúdo desta prova está distribuído da seguinte maneira:
QUESTÕES
01 a 05
06 a 10
11 a 15
16 a 30

CONTEÚDOS
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos em Informática
Conhecimentos Específicos

3.

As questões desta prova apresentam quatro alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04 e
08, nesta sequência. Cada questão terá como resposta a soma dos números correspondentes às alternativas que você apontar como corretas.

4.

Instruções sobre o cartão de respostas.

5.

6.

4.1 VERIFIQUE se estão impressos o seu nome e a função para a qual você se
inscreveu.
4.2 ASSINE no local indicado.
4.3 PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição
do cartão em caso de erro ou rasura.
4.4 NÃO DOBRE E NÃO AMASSE o cartão.
4.5 Para cada questão, PREENCHA SEMPRE DOIS CAMPOS, um na coluna das
dezenas e um na coluna das unidades. Como exemplo, se esta prova tivesse a questão 57 e se você encontrasse o número 09 como resposta para
ela, o cartão de registro de respostas teria que ser assinalado da maneira
indicada ao lado.
O prazo destinado para resolução desta prova é de TRÊS HORAS, a partir do momento em que for
completado o processo de distribuição dos cadernos de questões, incluído o tempo para o preenchimento do cartão de respostas.
Quando você terminar a prova, solicite ao fiscal que apanhe o material de prova na sua carteira. Assine o protocolo de registro de presença e aguarde a liberação do fiscal para sair do local de prova.
Lembre-se de que você só pode deixar o local de prova após decorridos 50% (cinquenta por cento) do
horário previsto pra a realização da prova objetiva.
Observação: você pode preencher a papeleta abaixo e levá-la.
ATENÇÃO! Só a destaque depois de ter entregue o cartão de respostas ao fiscal.

................................................................................................................................................................................................................. destaque aqui ...............................
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02– Sobre o trecho: “A consciência moral não só conhece

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO PARA AS QUESTÕES 01 A 03

tais diferenças, mas também se reconhece como capaz
de julgar o valor dos atos e das condutas e de agir em
conformidade com os valores morais, sendo, por isso,
responsável por suas ações e seus sentimentos e pelas
consequências do que faz e sente.” É correto afirmar.

Os constituintes do campo ético
Para que haja conduta ética é preciso que exista o
agente consciente, isto é, aquele que conhece a diferença entre o bem e o mal, certo e errado, permitido e proibido, virtude e vício. A consciência moral não só conhece tais diferenças, mas também se reconhece como capaz de julgar o valor
dos atos e das condutas e de agir em conformidade com os
valores morais, sendo, por isso, responsável por suas ações e
seus sentimentos e pelas consequências do que faz e sente.
Consciência e responsabilidade são condições indispensáveis
da vida ética.
A consciência moral manifesta-se, antes de tudo, na
capacidade para deliberar diante de alternativas possíveis,
avaliando cada uma delas segundo os valores éticos, e para
decidir e escolher uma delas antes de lançar-se na ação. É a
capacidade para avaliar e pesar as motivações pessoais, as
exigências feitas pela situação, as consequências para si e
para os outros, a conformidade entre meios e fins (empregar
meios imorais para alcançar meios morais é possível), a obrigação de respeitar o estabelecido ou de transgredi-lo (se o
estabelecido for imoral ou injusto).
A vontade é esse poder deliberativo e decisório desse agente moral. Para que exerça esse poder, a vontade deve
ser livre, isto é, não pode estar submetida à vontade de um
outro, nem pode estar submetida aos instintos (ou impulsos
naturais cegos) e às paixões (sentimentos e emoções incontroláveis que dominam o agente), mas ao contrário deve ter
poder sobre eles e elas, dominando-os e controlando-os.
O campo ético é, assim, constituído pelo agente livre,
que é o sujeito moral ou a pessoa moral, e pelos valores e
obrigações que formam o conteúdo das condutas morais, ou
seja, as virtudes ou as condutas e ações conformes ao bem.

01) Os três primeiros termos destacados estabelecem
um sentido de soma e abundância em relação aos
atributos da consciência moral, enquanto o último
termo introduz uma explicação quanto à origem da
sua responsabilidade.
02) Os termos destacados são elementos de coesão.
04) O último termo destacado estabelece uma relação
de concessão com as informações anteriores.
08) Caso o primeiro termo destacado fosse retirado,
não haveria impacto sobre o segundo, ou seja, o
sentido permaneceria exatamente o mesmo.

03– Assinale

o que for correto sobre a estrutura
morfossintática do período localizado no terceiro
parágrafo: “A vontade é esse poder deliberativo e
decisório desse agente moral.”.

01) o verbo poder indica que trata-se de um predicado
verbal.
02) O predicativo do sujeito é composto, entre outros
termos, de dois pronomes demonstrativos.
04) A presença do predicativo do sujeito é possível em

Adaptado de: CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia.
São Paulo : Ática, 2005, p. 308.

razão do verbo de ligação (verbo ser) presente no
período.
08) O substantivo vontade é o núcleo do sujeito simples.

01– Sobre o conteúdo do texto, é correto afirmar.
01) O termo responsabilidade, mencionado no final do
primeiro parágrafo, não foi retomado no desenvolvimento do texto, explicita ou implicitamente.
02) O sujeito moral ou a pessoa moral, exclusivamente, constituem o campo ético.
04) A consciência moral é um elemento do agente
consciente e tem potencial para decidir entre o
posto ou a violação.
08) As motivações pessoais (2º. parágrafo), podem ser
associadas “aos instintos (ou impulsos naturais cegos) e às paixões (sentimentos e emoções incontroláveis que dominam o agente)” (3º. parágrafo).

04– Sobre regência verbal, marque o que for correto em
relação às palavras destacadas no trecho: “Para que
exerça esse poder, a vontade deve ser livre, isto é, não
pode estar submetida à vontade de um outro, nem
pode estar submetida aos instintos (ou impulsos
naturais cegos) e às paixões (sentimentos e emoções
incontroláveis que dominam o agente), mas ao
contrário deve ter poder sobre eles e elas, dominandoos e controlando-os.”.

01) a palavra aos poderia estar também em (ou aos
impulsos naturais cegos),sem prejuízo de sentido,
uma vez que esse termo também completa o verbo
submeter.
02) à vontade e às paixões receberam o acento indicativo da crase porque além da regência do verbo
submeter, antecedem palavras do gênero feminino.
04) Todas as palavras destacadas estão contempladas
pela regência do verbo submeter.
08) Na expressão ao contrário, a palavra destacada
poderia ser substituída por pelo uma vez que não
está subordinada à regência do verbo submeter.
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05– Sobre as vírgulas utilizadas no trecho a seguir, assinale

MATEMÁTICA

o que for correto: “É a capacidade para avaliar e pesar
as motivações pessoais, as exigências feitas pela
situação,as consequências para si e para os outros, a
conformidade entre meios e fins (empregar meios
imorais para alcançar meios morais é possível), a
obrigação de respeitar o estabelecido ou de transgredilo (se o estabelecido for imoral ou injusto).”.

06– Ao comprar seu carro novo Paulo conseguiu um
desconto de 10% sobre o preço de tabela. Deu 40% do
preço de compra como entrada e financiou o valor
restante, de R$ 18900,00. Neste contexto, assinale o
que for correto.

01) O desconto obtido sobre o preço de tabela foi maior que R$ 4000,00.
02) O valor da entrada foi maior que R$ 12000,00.
04) O preço de tabela do carro era de R$ 38000,00.
08) Com o desconto ele pagou pelo carro menos de R$
32000,00.

01) foram utilizadas para separar itens de uma enumeração.
02) foram utilizadas para separar termos de uma
mesma função sintática.
04) foram utilizadas para separar os complementos
verbais do período.
08) foram utilizadas em razão do uso de conjunções
adversativas.

07– Um capital é aplicado a juros simples de 18% ao ano,
durante 8 meses, produzindo R$ 504,00 de juros. Nesse
contexto, assinale o que for correto.
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01) O valor desse capital é superior a R$ 4000,00.
02) Essa aplicação gerou um montante maior que R$
4800,00.
04) Se fosse aplicado a uma taxa de 2% ao mês,
durante um ano, esse capital geraria um montante
de R$ 5208,00.
08) Se fosse aplicado durante um ano, a mesma taxa,
esse capital teria produzido R$ 756,00 de juros.

08– Vinte pessoas, trabalhando 5 horas por dia, durante 20
dias, produzem 500 peças. Nas mesmas condições,
trinta pessoas, trabalhando 8 horas por dia, durante 15
dias produzirão n peças. Sobre o valor de n, assinale o
que for correto.

01)
02)
04)
08)

n
n
n
n

é
é
é
é

um número par.
divisível por 3.
maior que 1000.
um múltiplo de 10.
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09– Em uma maratona um corredor desiste da competição

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA

ao completar 30% do percurso total da prova. Se ele
tivesse percorrido mais 3000 m teria cumprido a
metade do percurso total. Nessas condições, assinale o
que for correto.

11– Assinale o que for correto no que se refere à Teclas de
Atalho do sistema operacional Microsoft Windows 7.

01) O corredor percorreu 4,5 km.
02) 70% do percurso total da prova correspondem a
105 dam.
04) A metade do percurso total corresponde a 7500 m.
08) O percurso total da prova é de 16 km.

01) ALT+F4 – Fecha o programa em execução, ativo.
02) ALT+Insert – restaura um arquivo que foi recentemente apagado.
04) ALT+PrtSc – copia uma imagem do programa em
execução, ativo, para a área de transferência.
08) PrtSc – copia uma imagem da tela do computador
para a área de transferência.

10– A quantia de 300 reais foi distribuída entre 4 pessoas,
do seguinte modo: a segunda recebeu a metade da
primeira, a terceira recebeu o triplo da segunda e a
quarta recebeu 20 reais a menos que a primeira. Nesse
contexto, assinale o que for correto.

12– Considerando a figura a seguir que correspondente a
um fragmento de uma planilha do LibreOffice 4 Calc,
com os valores ilustrados nas células: A1, A2, A3, A4,
B1, B2, B3 e B4. Considerando também que as células
C1, C2, C3 e C4 foram preenchidas com fórmulas,
conforme indicado nas assertivas. Nesse contexto,
assinale o que for correto no que se refere ao resultado
obtido em cada célula.

01) A terceira recebeu o dobro da quantia recebida pela quarta pessoa.
02) A terceira pessoa recebeu 40% do total.
04) A segunda pessoa recebeu 20 reais a menos que a
quarta.
08) A primeira pessoa recebeu 20% do total.
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01)
02)
04)
08)

C1
C2
C3
C4

–
–
–
–

fórmula
fórmula
fórmula
fórmula

=SOMA(A1:B1) → resultado 6.
=A2/B2 → resultado 3.
=MULT(A3:B3) → resultado 25.
=MOD(A4;B4) → resultado 2.

13– No que se refere a ícones do Microsoft Office Word
2007, assinale o que for correto.
01)

- Sombreamento.

02)

- Cor da Fonte.

04)

- Classificar.

08)

- Funções Matemáticas.
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14– Assinale

o que for correto, sobre
apresentações LibreOffice 4 Impress.

o

editor

17– O

de

Psiquismo humano envolve um conjunto de
características e sistemas que diferenciam os indivíduos,
somados a três constructos psicanalíticos que Freud
chamou de aparelho psíquico, o Id, o Ego e o Superego.
Cada um desses constructos desempenha uma função
específica em nosso psiquismo. Em relação ao id,
assinale o que for correto.

01) Durante a edição do quinto slide de um arquivo
com sessenta slides, quando a tecla F5 é pressionada a apresentação de slides continua a partir do
slide que esta selecionado.
02) As teclas de atalho Ctrl+S tem como função salvar,
gravar, o arquivo que se encontra em edição.
04) É possível inserir cabeçalhos e rodapés em slides,
contudo, em caso de data e horário são elementos
que devem ser inseridos manualmente e não são
atualizados automaticamente quando da exibição
do slide correspondente.
08) É possível exibir páginas da internet durante uma
apresentação de slides, onde o acesso pode ser feito por meio de hiperlink.

01) Funciona pelo princípio do prazer, buscando a satisfação imediata das necessidades.
02) Não é verbal, portanto, funciona pela produção de
imagens.
04) É uma instância estruturalmente inconsciente.
08) É atemporal e sua única dimensão de vivência é o
presente.

18– A doença é um evento que se instala de forma tão
central na vida da pessoa, que tudo o mais perde o
sentido,
podendo
suscitar
diferentes
reações
emocionais, conforme o tipo de doença: câncer, HIV,
cardiopatias, insuficiência renal, transplantes, amputações e outras. Identifique as reações emocionais típicas
em pacientes transplantados e assinale o que for
correto.

15– Assinale o que for correto.
01) BMP – extensão que indica o formato de arquivos
de imagens.
02) DNS – sistema que traduz os nomes de domínio na
internet em endereços IP.
04) Freeware – programas de uso livre e gratuito
disponíveis na internet.
08) Trojan – é um programa malicioso que age tal co-

01) Medo de ficar com os defeitos do doador, quando
se tratar de doador vivo e conhecido.
02) Apresentar crises de identidade.
04) Aumento da sensibilidade, com períodos de profunda tristeza.
08) Sentimentos de apatia e culpa.

mo na história do Cavalo de Troia, entrando no
computador e criando uma porta para uma possível
invasão.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

19– A existência de um trauma pode interferir no funcionamento mental de uma pessoa em situações de
hospitalização, ocasionando manifestações psíquicas e
comportamentais distintas, que dependem de diversos
fatores, tais como:

16– Para a psicanálise, o desenvolvimento humano ocorre
em fases distintas. Em cada uma delas, a pessoa deve
aprender a resolver certos problemas específicos,
originados do próprio crescimento físico e da interação
com o meio. Com relação às fases descritas por Freud,
assinale o que for correta.

01)
02)
04)
08)

01) Fase genital, quando se atinge o pleno desenvolvimento do adulto normal.
02) Período de latência, quando a energia da libido fica
temporariamente deslocada dos seus objetivos sexuais.
04) Fase da intimidade e isolamento, que se refere à
relação do adulto de meia-idade com o futuro e a
nova geração.
08) Fase fálica, quando a erotização passa a ser dirigida para os genitais.

A utilização dos mecanismos de defesa do ego.
O significado atribuído à doença e à hospitalização.
A perda da autonomia imposta pela hospitalização.
A fase do desenvolvimento do indivíduo: criança,
adolescente, adulto, idoso.
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20– A medicina psicossomática trabalha com vistas a um

23– As pessoas passam por diferentes estágios quando

resgate da visão holística hipocrática, sem abandonar
ou ignorar todo o avanço tecnológico da medicina
moderna e suas especializações. Com relação à
psicossomática, assinale o que for correto.

vivenciam um processo de luto, os quais permitem
elaborar e lidar com as situações de perda da saúde e a
previsibilidade da morte em curto prazo. Em relação aos
estágios, assinale o que for correto.

01) Estuda os fenômenos emocionais e instintivos e a

01) As pessoas não passam por esses estágios de for-

sua participação na aparição e desenvolvimento de
afecções somáticas.
02) Admite que as doenças são causadas por agentes
externos, exceto os males congênitos e hereditários.
04) Refere-se ao estudo da pessoa como um todo, em
suas relações mente-corpo.
08) Estuda as doenças que têm origem na multiplicação celular descontrolada.

ma linear, ou seja, podem superar um estágio,
mas voltar para o anterior.
02) As pessoas podem passar meses ou anos em um
único estágio sem chegar à aceitação nunca.
04) A vivência dos estágios do luto depende de
experiências da pessoa e das crenças que ela têm
sobre si mesma e sobre a situação em questão.
08) As pessoas que passam de forma adequada pelo
primeiro estágio do luto, ficam em condições de
passar pelo segundo estágio, e assim, sucessivamente, até chegar à aceitação final.

21– Uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da
Saúde na América do Sul avaliou a presença de doenças
psicossomáticas em pessoas que procuram um hospital
geral e/ou pronto socorro. Os resultados apontaram um
índice próximo a 35% de consultas realizadas em
pacientes somatizados. Sobre o que se entende por
doença psicossomática, assinale o que for correto.

24– Diante do adoecimento e hospitalização da criança, a
família pode apresentar reações emocionais como:

01) Os membros da família buscam manter e estabelecer determinado equilíbrio das demandas psicológicas.
02) Sofrimento pela exposição de sentimentos e pela
perda do controle do próprio destino.
04) Desestruturação familiar, angústia e desorganização familiar.
08) Temor pelo desconhecido e pela necessidade de
constantes internações.

01) Aquela que se desenvolve a partir de bactérias e
contaminações externas.
02) Aquela que surge no corpo do indivíduo, alterando,
de forma negativa, o seu funcionamento mental.
04) Todo distúrbio somático que comporta em seu
determinismo, um fator psicológico interveniente.
08) O reumatismo, por exemplo, que surge a partir da
interação do contexto social sobre o indivíduo, num
constante círculo vicioso.

25– A doença e a hospitalização, entre outros procedimentos, ameaçam o sistema familiar, seus papéis e seus
canais de comunicação, correndo o risco de doenças
físicas, irritabilidade e comprometimento da capacidade
de decisão. Assim, a família de um paciente
hospitalizado tem importantes necessidades, quais
sejam:

22– No decorrer da vida, as pessoas podem se deparar com
situações como a morte de um ente querido, o
diagnóstico de uma doença grave e outras. Para poder
elaborar e lidar com tais questões, elas passam por um
processo de luto que inclui diferentes fases, e que são
identificadas por meio de discursos como:

01) Compreender que o problema dos outros são frequentemente piores do que os seus.
02) Ter suas respostas respondidas honestamente.
04) Ter explicações compreensíveis e ser informada
sobre os fatos a respeito do progresso do paciente.
08) Apresentar sentimentos de isolamento e quebra de
rotinas.

01) Isso não é verdade! Vou buscar a opinião de outro
médico.
02) Isso não é justo comigo! Não quero saber de conselho nenhum.
04) Deus, devolva a minha saúde, eu peço! Prometo
rezar e tratar bem as pessoas.
08) Nunca mais as coisas ficarão bem! Quero ficar
quieto e não falar com ninguém.
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26– A prática da interdisciplinaridade no processo de

29– As

relações entre o paciente hospitalizado e o
profissional da saúde podem sofrer interferências de
pessoas e da instituição que, por sua vez, afetam a vida
do paciente, de um modo geral. Nessa perspectiva, a
atuação adequada exige a compreensão de aspectos
referentes:

adoecimento e hospitalização torna-se viável e facilitada
quando:

01) Considera a visão de homem e da natureza, pela
integração da relação entre objeto e sujeito.
02) Existe a concepção de que a saúde é um assunto
para muitos profissionais.
04) A abordagem em equipe acontece conforme um
protocolo pré-estabelecido e comum a todos.
08) Os profissionais de diversas áreas científicas reú-

01) Ao profissional da saúde em suas relações intrapessoais e suas reações emocionais.
02) Ao paciente em seus aspectos sociais, culturais e
econômicos, suas características e forma de adoecimento.
04) À instituição de saúde em suas necessidades de
cumprimento às normas estabelecidas para o seu
funcionamento.
08) À humanização presente na relação que se estabelece entre os profissionais da saúde e o paciente.

nem-se com objetivos comuns de estudar interações somáticas e psicossociais do paciente.

27– O atendimento clínico-hospitalar de crianças até 5 anos,
respeitando os objetivos do profissional da saúde, as
demandas daquele que recebe o atendimento e as
condições institucionais, pode incluir:

01)
02)
04)
08)

30– O Código de Ética Profissional dos Psicólogos, quanto à
questão do sigilo profissional, Art. 21, protege o
atendido em tudo aquilo que o Psicólogo ouve, vê ou de
que tem conhecimento como decorrência do exercício
da atividade profissional. No que se refere à pesquisa
em saúde, o objetivo é garantir os princípios éticos
básicos da beneficência, o respeito à pessoa e a justiça
para:

Testes projetivos.
Trabalho paralelo com os pais.
Testes autoaplicativos com perguntas abertas.
Jogos de raciocínio lógico.

01) O sujeito da pesquisa e o pesquisador.
02) O trabalhador das áreas onde a pesquisa se desenvolve.
04) Às pessoas da sociedade como um todo.
08) À instituição onde a pesquisa se desenvolve.

28– Na escolha de uma modalidade de atendimento em
contexto hospitalar é possível pensar em intervenções
breves de pacientes em pronto-socorro e internados.
Essas intervenções buscam oferecer.

01) O suporte aos cuidadores: familiares ou parte da
equipe.
02) Atendimento aos profissionais da saúde presentes.
04) Atendimento à vitimização de violência, por exemplo.
08) Um aspecto preventivo de atuação em um momen-
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