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Língua Portuguesa 

 

Leia com atenção o texto abaixo, as questões 
de 01 até 05 serão referentes ao mesmo. 

 

UM ARRISCADO ESPORTE NACIONAL 
 

Os leigos sempre se medicaram por conta 
própria, já que de médico e louco todos temos 
um pouco, mas esse problema jamais adquiriu 
contornos tão preocupantes no Brasil como 
atualmente. Qualquer farmácia conta hoje com 
um arsenal de armas de guerra para combater 
doenças de fazer inveja à própria indústria de 
material bélico nacional. Cerca de 40% das 
vendas realizadas pelas farmácias nas 
metrópoles brasileiras destinam-se a pessoas que 
se automedicam. A indústria farmacêutica de 
menor porte e importância retira 80% de seu 
faturamento da venda “livre” de seus produtos, 
isto é, das vendas realizadas sem receita médica. 

Diante desse quadro, o médico tem o 
dever de alertar a população para os perigos 
ocultos em cada remédio, sem que 
necessariamente faça junto com essas 
advertências uma sugestão para que os 
entusiastas da automedicação passem a gastar 
mais em consultas médicas. Acredito que a 
maioria das pessoas se automedica por sugestão 
de amigos, leitura, fascinação pelo mundo 
maravilhoso das drogas “novas” ou 
simplesmente para tentar manter a juventude. 
Qualquer que seja a causa, os resultados podem 
ser danosos. 

É comum, por exemplo, que um simples 
resfriado ou uma gripe banal leve um brasileiro a 
ingerir doses insuficientes ou inadequadas de 
antibióticos fortíssimos, reservados para 
indicações graves e com indicação precisa. 
Quem age assim está ensinando bactérias a se 
tornarem resistentes a antibióticos.  

Um dia, quando realmente precisar de 
remédio, este não funcionará. E quem não 
conhece aquele tipo de gripado que chega a uma 
farmácia e pede ao rapaz do balcão que lhe 

aplique uma “bomba” na veia, para cortar a gripe 
pela raiz? Com isso, poderá receber na corrente 
sanguínea soluções de glicose, cálcio, vitamina 
C, produtos aromáticos – tudo sem saber dos 
riscos que corre pela entrada súbita destes 
produtos na sua circulação. 

Dr. Geraldo Medeiros. Revista Veja. 

 
01 – Ao indicar as prováveis razões pelas 
quais os brasileiros se automedicam, o Dr. 
Geraldo Medeiros utiliza um argumento 
baseado em opinião e não em uma certeza. O 
segmento que comprova essa afirmação é: 
  
A) Acredito que a maioria das pessoas se 
automedica por sugestão de amigos, 
leitura, fascinação pelo mundo 
maravilhoso das drogas “novas” ou 
simplesmente para tentar manter a 
juventude. 

B) É comum, por exemplo, que um simples 
resfriado ou uma gripe banal leve um 
brasileiro a ingerir doses insuficientes ou 
inadequadas de antibióticos fortíssimos, 
reservados para indicações graves e com 
indicação precisa.  

C) Com isso, poderá receber na corrente 
sanguínea soluções de glicose, cálcio, 
vitamina C, produtos aromáticos – tudo 
sem saber dos riscos que corre pela 
entrada súbita destes produtos na sua 
circulação. 

D) Qualquer que seja a causa, os resultados 
podem ser danosos. 

 
02 – Está CORRETO, de acordo com as idéias 
do texto, o que se afirma em: 
 
A) A automedicação exerce um fascínio 
sobre todas as pessoas sadias. 

B) A ingestão exagerada de remédios pode 
causar danos ao organismo. 

C) O desejo de conservação da juventude 
pode levar as pessoas a recorrerem ao 
processo da automedicação. 

D) O farmacêutico indica o remédio mais 
eficaz contra as doenças mais simples. 
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03 – A única afirmação CORRETA sobre o 
título dado ao texto – um arriscado esporte 
nacional – é: 
 
A) Aponta que o principal motivo da 
automedicação é a tentativa de manter-se a 
juventude. 

B) Condena a pouca seriedade daqueles que 
consomem remédio por conta própria. 

C) Denúncia que a atividade esportiva 
favorece a automedicação. 

D) Expõe que a automedicação é tratada 
como um esporte sem riscos. 

 
 
04 – Marque a alternativa em que o segmento 
destacado está CORRETAMENTE 
substituído pelo que se encontra entre 
parênteses. 
 
A) “Quem age assim está ensinando 
bactérias...” (= mal). 

B) “... das vendas realizadas pelas 
farmácias...” (= entre as). 

C) “... em cada remédio, sem que 
necessariamente faça junto com essas 
advertências...” (= embora). 

D) “... por conta própria, já que de médico e 
louco todos temos um pouco...” (= uma 
vez que). 

 
 

05 – O motivo principal que levou o Dr. 
Geraldo Medeiros a abordar o tema da 
automedicação, segundo o que declara no 
primeiro parágrafo do texto, foi: 
 
A) A maior gravidade atingida hoje pelo hábito 
brasileiro da automedicação. 

B) A preocupação com o elevado número de 
óbitos em conseqüência da 
automedicação. 

C) Aumentar o lucro dos médicos, 
estimulando as consultas. 

D) Os lucros imensos obtidos pela indústria 
farmacêutica com a venda “livre” de 
remédios. 

 

Matemática 

 

 
 
06 – Um dado foi lançado 60 (sessenta) vezes. 
A tabela abaixo mostra os resultados possíveis 
e as suas freqüências. A frequência de um 
resultado par foi de: 
 

Resultado 1 2 3 4 5 6 

Frequências 08 11 10 09 10 12 

 
A) 3/60 0,05. 
B) 7/15 0,46. 
C) 8/15 0,53. 
D) 3/32 0,93. 

 
� espaço para rascunho � 
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07 – Calcule o montante de um capital de R$ 
10.000,00, capitalizados mensalmente, 
durante 02 (dois) meses, sabendo-se que a 
taxa usada é igual ao valor de x na expressão 
abaixo, ou seja, é x% a.b (ao bimestre). 
Assinale a opção CORRETA. 

 

x = log de 81 na base 3 

 
A) R$ 10.302,25. 
B) R$ 10.404,00. 
C) R$ 10.609,00. 
D) R$ 10.816,00. 

 
� espaço para rascunho � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08 – Dados os números 2 e 512, se desejarmos 
interpolar 3 meios geométricos, o valor da 
razão será de: 
 

A) 3. 
B) 4. 
C) 5. 
D) 6. 

 
� espaço para rascunho � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09 – Para que a função linear seja afim, o 
valor de K deve ser diferente de? 

 

f(x) = 2x + K – 4 

 
A) – 4. 
B) 0. 
C) 1. 
D) 4. 

 
� espaço para rascunho � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 – Se retirarmos 1/4 do volume de um barril 
e, em seguida, 21 litros, qual o volume total 
em litros, se o que restou é 2/5 de sua 
capacidade? 
 

A) 60. 
B) 42. 
C) 30. 
D) 24. 

 
� espaço para rascunho � 
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Conhecimentos Gerais 

 
11 – Leia com atenção a notícia abaixo: 
 

Um ataque contra parte da comunidade 
brasileira na cidade de Albina, no ___________, 
na quinta-feira, 24/12/2009, deixou várias 
pessoas desaparecidas, feridas e mortas. Muitas 
mulheres brasileiras também foram abusadas 
sexualmente. O tumulto teria sido motivado pela 
morte de um habitante local, que fora esfaqueado 
por um suspeito brasileiro. Um grupo com cerca 
de 80 brasileiros que vivem do garimpo na 
região foi retirado do local do ataque e 
transferido para a capital do país, Maracaíbo, que 
fica a 130 km de distância. 

 
O nome de qual País completa 
CORRETAMENTE a lacuna da notícia? 
 
A) El Salvador. 
B) Guatemala. 
C) Honduras. 
D) Suriname. 

 
12 – Leia com atenção a notícia abaixo: 
 

“O Laboratório vai instalar centro de 
importação e distribuição de produtos médicos e 
equipamentos em Itajaí.” Afirmou o presidente 
da multinacional no Brasil, Pedro Gonçalves, na 
ocasião em que comunicou ao governador do 
estado que a empresa vai se transferir de Goiás 
para Santa Catarina porque o estado oferece 
melhores condições de logística. (...) Com 
modificações 

Fonte: Blog do Loetz – 14/01/2010. 

 
A notícia acima se refere a que laboratório? 
 
A) Medley S/A. 
B) Merck Brasil. 
C) Roche do Brasil. 
D) Sandoz do Brasil. 

 

13 – Leia com atenção a notícia abaixo: 
 

Venda de Veículos Cresce em Santa Catarina 

A Federação Nacional de Distribuição de 
Veículos Automotores (FEBRAVE) em Santa 
Catarina divulgou nesta sexta-feira que a venda 
de veículos no Estado cresceu em 2009. O 
balanço aponta que foram comercializadas 
234.338 unidades no ano passado, o que 
representa _______ de crescimento em relação a 
2008. (...) 

Fonte: Diário Catarinense – 15/01/2010. 

 
Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas da notícia. 
 
A) 4,95 %. 
B) 5,49 %. 
C) 5,94 %. 
D) 9,45 %. 

 
14 – A penitenciária de São Pedro de 
Alcântara – SC, está usando animais para 
servir como alarme em caso de tentativa de 
fuga. Os animais ficam soltos em um corredor 
que circula o presídio. Se acaso algum preso 
tentar escapar, o alerta é dado aos atiradores 
que ficam nas torres de vigilância. Que 
animais estão sendo usados nesta experiência? 
 
A) Avestruzes. 
B) Cachorros. 
C) Gansos. 
D) Papagaios. 

 
15 – O Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social aprovou no final do ano 
passado um financiamento de R$ 837,8 
milhões ao grupo IMPSA para a implantação 
de dez parques eólicos no Estado de Santa 
Catarina. Em que municípios serão instalados 
os geradores eólicos? 
 
A) Água Doce e Bom Jardim da Serra. 
B) Joaçaba e Lauro Müller. 
C) Luzena e Orleans. 
D) São Joaquim e Vargem Bonita. 
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Conhecimentos Específicos 

 
16 – São atribuições do Conselho Tutelar, 
previstas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, EXCETO: 
 
A) Assessorar o Poder Executivo local na 
elaboração da proposta orçamentária para 
planos e programas de atendimento dos 
direitos da criança e do adolescente. 

B) Em Comarcas onde o Promotor de Justiça 
se fizer ausente, substituí-lo junto ao 
Ministério Público nas ações de perda ou 
suspensão do pátrio poder.  

C) Encaminhar ao Ministério Público notícia 
de fato que constitua infração 
administrativa ou penal contra os direitos 
da criança ou adolescente. 

D) Requisitar certidões de nascimento e de 
óbito de criança ou adolescente quando 
necessário. 

 
 
17 – De acordo com o previsto no Estatuto do 
Idoso, recusar, retardar ou dificultar 
atendimento ou deixar de prestar assistência à 
saúde, sem justa causa, a pessoa idosa; é um 
crime punível com: 
 
A) detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e multa. 
B) detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos 
e multa. 

C) reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e 
multa. 

D) reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e 
multa. 

 
 
18 – Segundo a Lei 8.080, a avaliação, o 
controle, a execução, o planejamento e a 
organização das ações e dos serviços de saúde; 
são competências: 
 
A) Da direção estadual do SUS. 
B) Da direção federal do SUS. 
C) Da direção municipal do SUS. 
D) Das três esferas de direção do SUS. 

 
 
 
19 – Quanto ao desenvolvimento do 
adolescente podemos afirmar: 
 
A) A orientação sexual é determinada por 
fatores biológicos. 

B) Uma questão central durante a 
adolescência é a busca de identidade. 

C) Não há diferenças na formação da 
identidade masculina e feminina. 

D) A sexualidade dos adolescentes influência 
pouco a formação de sua identidade. 

 
 

 
 
 
20 – São atividades do psicólogo 
organizacional: 
 
A) Análise de cargos e salários. 
B) Avaliar a eficácia de uma prática 
específica. 

C) Recrutamento e seleção de pessoas. 
D) Todas as alternativas anteriores estão 
corretas.   
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21 – Sobre os transtornos mentais podemos 
dizer que, EXCETO: 
 
A) É difícil distinguir as origens psicológicas 
e as origens físicas do transtorno mental 
porque condições médicas e estresse 
produzem sintomas similares, sintomas e 
causas físicos e psicológicos estão 
interligados e o conhecimento das origens 
médicas e psicológicas da anormalidade é 
incompleto. 

B) Frequentemente pessoas com transtornos 
afetivos cometem suicídio. 

C) Os transtornos de ansiedade não incluem o 
estresse pós-traumático. 

D) Pessoas com transtornos com 
manifestações somáticas, como o 
transtorno de conversão apresentam 
problemas físicos sem base orgânica 
conhecida. 

 
 
22 – Analise as afirmativas abaixo acerca do 
desenvolvimento humano e assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
A) A mudança qualitativa é uma mudança de 
tipo, estrutura ou organização. 

B) A mudança quantitativa é uma mudança 
em número ou quantidade, como aumento 
de peso e altura. 

C) O campo do desenvolvimento focaliza o 
estudo científico de como as pessoas 
mudam ou permanecem estáveis no 
decorrer de suas vidas. 

D) Todas as alternativas acima estão corretas. 
 

 
23 – Assinale a alternativa que não 
corresponde a uma política ou estratégia 
construída recentemente, de atendimento ao 
usuário de álcool e outras drogas. 
 
A) Centro de Atenção Psicossocial / CAPS – 
Ad. 

B) Legalização do uso. 
C) Internação em hospitais psiquiátricos.  
D) Redução de Danos. 

24 – Sobre a atuação do psicólogo na 
educação podemos afirmar, EXCETO: 
 
A) Deve realizar tratamento de todas as 
crianças diagnosticadas com transtorno 
mental. 

B) Interessa-se em saber como as crianças 
aprendem e se desenvolvem. 

C) Pode realizar trabalhos com a equipe de 
professores para o manejo de problemas 
na aprendizagem de origem emocional. 

D) Pode trabalhar as relações dentro da 
equipe educadora. 

 
 

 
 
 
25 – Sobre as teorias da personalidade 
podemos afirmar: 
 
A) As teorias baseadas em clínica tendem a 
gerar hipóteses gerais amplas. 

B) As teorias da personalidade também vêm 
de observações e experimentos 
controlados em laboratórios. 

C) Muitas surgiram em ambientes clínicos, de 
esforços para entender e tratar pessoas 
com problemas psicológicos. 

D) Todas as alternativas acima estão corretas. 
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26 – As afirmativas abaixo discorrem sobre o 
comportamento social. Assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
A) Quando a atitude considerada apóia-se em 
um componente complexo e flexível e diz 
respeito a pessoas ou grupos sociais, é 
chamada de estereótipo. 

B) Uma atitude é uma opinião a respeito de 
objetos, grupos, eventos, símbolos 
socialmente significativos o que resulta 
em implicações sociais. 

C) Quando tratamos as pessoas de acordo 
com estereótipos elas tendem a responder 
de forma que os conteste. 

D) Os elementos das atitudes – 
comportamentos, crenças e sentimentos – 
são sempre concordantes. 

 
 
27 – Segundo o estatuto da criança e do 
adolescente podemos afirmar: 
 
A) A adoção será precedida de estágio de 
convivência com a criança ou adolescente 
pelo prazo de dois meses. 

B) A guarda obriga a prestação de assistência 
material, moral e educacional à criança ou 
adolescente, conferindo a seu detentor o 
direito de opor-se a terceiros, inclusive aos 
pais. 

C) A tutela será deferida, nos termos da lei 
civil a pessoa de até dezoito anos 
incompletos. 

D) O adotando deve contar com, no máximo, 
dezesseis anos à data do pedido, salvo se 
já estiver sob a guarda ou tutela dos 
adotantes. 

 
 
28 – São atividades terapêuticas desenvolvidas 
em um CAPS (Centro de Atenção 
Psicossocial), EXCETO: 
 
A) Internação. 
B) Assembléias. 
C) Atendimento Individual. 
D) Atendimento em grupo. 

 
 
29 – São marcos do desenvolvimento motor, 
EXCETO: 
 
A) Balançar a cabeça. 
B) Controle da cabeça. 
C) Controle da mão. 
D) Locomoção. 

 

 
 
30 – Segundo o estatuto do idoso são direitos 
fundamentais dos idosos, EXCETO: 
 
A) À habitação e assistência social. 
B) À profissionalização e ao trabalho. 
C) Às medidas específicas de proteção. 
D) À educação, cultura, esporte e lazer. 

 

TRANSFIRA SUAS RESPOSTAS PARA A 
GRADE DE RESPOSTAS. 

A EMPRESA EXATA.GG DESEJA-LHE 
BOA SORTE. 

 


