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Língua Portuguesa
Leia o texto abaixo e responda às questões de 01 a 05.
Brasileiro bonzinho?
Tempos atrás, num programa cômico de televisão, uma jovem americana radicada no Brasil, a cada comentário sobre
violência ou malandragem neste país, pronunciava com muita graça: “Brasileiro bonzinho!”. E a gente se divertia. Hoje nos
sentiríamos insultados, pois não somos bonzinhos nem sequer civilizados. O crime se tornou banal, a vida vale quase nada. Poucos
dos meus conhecidos não foram assaltados ou não conhecem alguém assaltado: ser assaltado é quase natural – não só em bairros
ditos perigosos ou nas grandes cidades, mas também no interior se perdeu a velha noção de bucolismo e segurança.
Em São Paulo, só para dar um exemplo, os arrastões são tão comuns que em alguns restaurantes o cliente é recebido por
dois ou quatro seguranças fortemente armados, com colete à prova de bala, que o acompanham olhando para os lados – atentos
como em séries criminais americanas. Quem, nessas condições, ainda se arrisca a esta coisa tão normal e divertida, comer fora?
Pessoas inocentes são chacinadas: vemos protestos, manifestações, choro e imprensa no cemitério, mas nada compensará o
desespero das famílias ou pessoas destroçadas, cujo número não para de crescer. Em nossas ruas não se vê um só policial,
daqueles que poucos anos atrás andavam em nossas calçadas. A gente até os cumprimentava com certo alívio. Não sei onde foram
parar, em que trabalho os colocaram, nem por que desapareceram. Mas sumiram. Morar em casa é considerado loucura, a não ser
em alguns condomínios, e mesmo nesses o crime controla o porteiro, entra, rouba, maltrata, mata. Recomenda-se que moremos em
edifícios: “mais seguros”, seria a ideia. Mas, mesmo nos edifícios, nem pensar, a não ser com boa portaria, ou será alto risco, diz a
própria polícia, aconselhando ainda porteiros preparados e instruídos para proteger dentro do possível nossos lares agora precários.
Somos uma geração assustada, desamparada, confinada, gradeada – parece sonho que há não tanto tempo fosse natural
morar em casa, a casa não ter cerca, a meninada brincar na calçada; e não morávamos em ilhas longínquas de continentes
remotos, mas aqui mesmo, em bairros de cidades normais. Éramos gente “normal”. Hoje, a população, apavorada, está nas mãos de
criminosos, frequentemente impunes. Na desorganização geral, presídios superlotados onde não se criariam porcos também
abrigam pessoas inocentes ou que nunca foram julgadas. A impunidade é tema de conversas cotidianas, leis atrasadas ou não
cumpridas nos regem, e continua valendo a inacreditável lei de responsabilidade criminal só depois dos 18 anos. Jovens monstros,
assassinos frios, sem remorso, drogados ou simplesmente psicopatas saem para matar e depois vão beber no bar, jogar na lan
house, curtir o Facebook, com cara de bons meninos. Num artifício semântico insensato e cruel, se apanhados, não os devemos
chamar de assassinos: são infratores, mesmo que tenham violentado, torturado, matado. Não são presos, mas detidos em
chamados centros socioeducativos. E assim se quer disfarçar nosso incrível atraso em relação a países civilizados. No Canadá,
Holanda e outros, a idade limite é de 12 anos; na Alemanha e outros, 14 anos. No Brasil, consideramos incapazes assassinos de 17
anos, onze meses e 29 dias.
Recentemente, um criminoso de 15 anos confessou tranquilamente ter matado doze pessoas. “Me deu vontade”, explicou,
sem problema, e sorria. “Hoje a gente saiu a fim de matar”, comentou outro adolescentizinho, depois de assaltar, violentar e matar
um jovem casal junto com outro comparsa. Esses e muitos outros, caso estejam em uma dessas instituições em que se pretende
educar e socializar indiscriminadamente psicopatas e infratores eventuais, logo estarão entre nós, continuando a matança. Quem
assume a responsabilidade? Ninguém, pois estamos em uma guerra civil que autoridades não conseguem resolver, uma vez que
nem a lei ajuda. Estamos indefesos e apavorados, nas mãos do acaso. Até quando?

(Lya Luft, 24 de abril de 2013 – Revista Veja, p. 24.)

01 Após a leitura do texto, é possível afirmar que a autora
a) narra várias histórias de violência que aconteceram no Brasil, como forma de denúncia às autoridades.
b) narra e descreve vários cenários de crimes cometidos na cidade de São Paulo, para alertar as pessoas que moram em casas.
c) denuncia jovens infratores e argumenta que eles devem cumprir pena em centros socioeducativos.
d) descreve situações de violência que aconteceram com a autora e com amigos próximos na cidade de São Paulo, para
reclamar da falta de policiamento.
e) apresenta casos de violência que acontecem diariamente em grandes centros e pequenas cidades no Brasil.
02 Assinale a alternativa em que o trecho NÃO constitui opinião da autora.
a) “Pessoas inocentes são chacinadas: vemos protestos, manifestações, choro e imprensa no cemitério, mas nada compensará o
desespero das famílias ou pessoas destroçadas, cujo número não para de crescer.” (2o§)
b) “Esses e muitos outros, caso estejam em uma dessas instituições em que se pretende educar e socializar indiscriminadamente
psicopatas e infratores eventuais, logo estarão entre nós, continuando a matança.” (4o§)
c) “Em São Paulo, só para dar um exemplo, os arrastões são tão comuns que em alguns restaurantes o cliente é recebido por dois
ou quatro seguranças fortemente armados, com colete à prova de bala, que o acompanham olhando para os lados – atentos
como em séries criminais americanas.” (2o§)
d) “Jovens monstros, assassinos frios, sem remorso, drogados ou simplesmente psicopatas saem para matar e depois vão beber no
bar, jogar na lan house, curtir o Facebook, com cara de bons meninos.” (3o§)
e) “Quem, nessas condições, ainda se arrisca a esta coisa tão normal e divertida, comer fora?” (2o§)
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03 A autora do texto utiliza duas vezes a mesma expressão com alternância de pontuação: “Brasileiro bonzinho?”, no título, e
“Brasileiro bonzinho!” (1o§). Julgue as assertivas como verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a sequência correta.
(
(
(
(

) O título é uma pergunta retórica, cuja resposta não é depreendida ao longo da leitura do texto.
) No título, há uma ironia por parte da autora ao se reportar à americana radicada no Brasil (1o§), negando o que havia sido dito.
) A americana não conhecia a realidade atual, do ano de 2013, por isso afirma que os brasileiros são bonzinhos.
) O título confirma o sentido dado pela autora aos vários tipos de crimes citados ao longo do texto.

A sequência correta é:
a) F – V – F – V.

b) F – F – V – V

c) V – V – F – F.

d) V – F – F – V.

e ) V – F – V – F.

04 Avalie como certa (C) ou errada (E), as assertivas sobre o uso dos termos (1) “adolescentizinho”, (2) “comparsa” e (3) “matança”,
no parágrafo 4.
(
(
(
(

) O termo (1) pode funcionar como adjetivo, qualificando um criminoso de 15 anos, citado no mesmo parágrafo.
) Os termos (1) e (2) podem ser considerados sinônimos, uma vez que se referem a infratores.
) O termo (3), por estar antecedido de artigo definido faz referência aos assassinatos cometidos pelo adolescente de 15 anos.
) O termo (1) funciona como substantivo e foi utilizado pela autora do texto como forma de ironizar.

A sequência correta é:
a) E – E – E – C.

b) E – E – C – C.

c) C – C – E – E.

d) E – C – E – C.

e) C – E – C – E.

05 É possível afirmar que o sentimento da autora do texto se traduz nas palavras
a) revolta, desespero e denúncia.
b) desespero, desânimo e comodismo.
c) denúncia, revolta e alerta.
d) denúncia, comodismo e indignação.
e) indignação, revolta e denúncia.
06 Leia os trechos abaixo e assinale o uso da concordância verbal de acordo com a tradição gramatical. (Revista Veja, 08 de maio
de 2013, p. 87 a 93)
(1) “Por algum tempo, o menino fez birra para tomar banho e ir à aula de natação, atividades que realizava com o pai.”
(2) “No Brasil, ao contrário do que acontece em países como França e Estados Unidos, familiares de alguém morto por bandidos não
têm direito a nenhum benefício exclusivo, embora possam contar com o auxílio previdenciário genérico por morte – no valor de
920 reais, recebidos pelos dependentes dos contribuintes da Previdência Social”.
(3) “Graças ao estímulo do governo federal, o número de criminosos que requereram e obtiveram o auxílio-reclusão aumentaram
550% de 2000 a 2012 – uma alta que se deu em ritmo três vezes maior do que o da população carcerária.”
O(s) uso(s) correto(s) está(ão) apenas em:
a)

1.

b) 1 e 2.

c) 3.

d) 2 e 3.

e) 1 e 3.

07 Assinale a alternativa que apresenta a paráfrase do trecho original abaixo:

“Em São Paulo, só para dar um exemplo, os arrastões são tão comuns que em alguns restaurantes o cliente é recebido por dois ou
quatro seguranças fortemente armados, com colete à prova de bala, que o acompanham olhando para os lados – atentos como em
séries criminais americanas.”
a) Como exemplo na cidade de São Paulo, em restaurantes com arrastões, os seguranças com armas, recepcionam os clientes,
como se estivessem em séries criminais dos Estados Unidos.
b) São Paulo é a cidade, onde seguranças armados, como em séries americanas, recebem clientes de restaurantes, em arrastões.
c) Como exemplo, temos a cidade de São Paulo, onde a violência é tão frequente, que restaurantes contratam seguranças armados
para acompanharem os seus clientes.
d) Na cidade de São Paulo, clientes de alguns restaurantes são recebidos por seguranças armados como forma de proteção a
arrastões.
e) São Paulo, maior cidade do país, tornou-se mais segura quando donos de restaurantes contrataram seguranças armados para
recepcionarem os clientes, evitando arastões.
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08 Marque a alternativa em que o trecho apresenta o uso da vírgula, seguindo a mesma regra do trecho a seguir:

“(...) uma jovem americana radicada no Brasil, a cada comentário sobre violência ou
malandragem neste país, pronunciava com muita graça: ‘Brasileiro bonzinho!’.”

a) “Esses e muitos outros, caso estejam em uma dessas instituições em que se pretende educar e socializar indiscriminadamente
psicopatas e infratores eventuais, logo estarão entre nós, continuando a matança. Quem assume a responsabilidade?”
b) “Em São Paulo, só para dar um exemplo, os arrastões são tão comuns que em alguns restaurantes o cliente é recebido por dois
ou quatro seguranças fortemente armados, com colete à prova de bala, que o acompanham olhando para os lados – atentos
como em séries criminais americanas.”
c) “Ninguém, pois estamos em uma guerra civil que autoridades não conseguem resolver, uma vez que nem a lei ajuda. Estamos
indefesos e apavorados, nas mãos do acaso. Até quando?”
d) “Em nossas ruas não se vê um só policial, daqueles que poucos anos atrás andavam em nossas calçadas.”
e) “A impunidade é tema de conversas cotidianas, leis atrasadas ou não cumpridas nos regem, e continua valendo a inacreditável lei
de responsabilidade criminal só depois dos 18 anos.”
09 Marque a alternativa em que a pontuação, a acentuação e a ortografia estão empregadas corretamente. (trechos retirados de
Revista Veja, 8 de maio de 2013, p. 87 a 93, com alterações).
a) “Em junho do ano passado; o comerciânte Cid Holanda Campelo de 40 anos trabalhava em seu açouge, em Rio Branco (AC),
quando foi abordado por um ladrão armado.”
b) “Hoje, quase 40000 presos brasileiros podem dormir tranqüilos, em sua sela com a certeza de que sua família está amparada pelo
estado.”
c) “Entre os principais auxílios previdenciários, o chamado ‘bolsa-bandido’ é o segundo que mais cresceu nos ultimos anos; atráis
apenas de ajuda para quem sofreu acidente de trabalho.”
d) “O debate sobre a violência no Brasil, atingiu um grau de insensatês capaz de borrar a distinção, entre criminosos e vitimas.”
e) “Em catorze estados brasileiros com estatísticas criminais precisas, o número de latrocínios se mantém estável há alguns anos –
de 2007 a 2011, eles têm registrado, juntos, cerca de 1000 por ano.”
10 Estruture o texto, cujas partes estão separadas, e marque a alternativa em que a sequência numérica está correta. (Revista Veja,
08 de maio de 2013, p. 93)
(1) A filha de Marcia, Mariana, de 15 anos, testemunhou o assassinato do padrasto. ‘Ela o via como um pai. Seu
luto é exatamente igual ao meu. Hoje, não choro mais de revolta, mas de saudade.’
(2) A cada data importante – meus 15 anos, o nascimento da minha filha –, eu chorava a falta dele.’
(3) Aos 11 anos, a terapeuta carioca Marcia Bairos de Medeiros, de 32, perdeu o pai, executivo de multinacional,
em um assalto.
(4) No dia 7 de março, ela reviveu o drama de forma trágica.
(5) Meus irmãos tinham 7 e 14 anos. Minha mãe, que não trabalhava, vendeu bolsas para nos sustentar. Foi muito
duro.
(6) Seu marido foi baleado na cabeça em um assalto à sua casa, na Zona Sul do Rio.

a) 3 – 5 – 2 – 4 – 6 – 1.
b) 4 – 6 – 3 – 5 – 2 – 1.
c) 5 – 3 – 2 – 4 – 1 – 6.
d) 6 – 5 – 4 – 1 – 2 – 3.
e) 1 – 6 – 2 – 4 – 5 – 3.
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Políticas Públicas de Saúde
11 Analise as proposições abaixo referentes ao Sistema Único de Saúde e responda:
I- O Sistema Único de Saúde (SUS) abrange desde um simples atendimento ambulatorial até um complexo transplante de órgãos.
II- Com a criação do SUS a saúde, no Brasil, passou a ser considerada um direito social.
III- O modelo do SUS inclui o cidadão não apenas como usuário, mas também como participante da gestão do sistema.
Está(ão) correta(s)
a) I, II e III.
b) Apenas I e III.
c) Apenas II e III.
d) Apenas I e II.
e) Apenas I.
12 Em relação à gestão participativa do SUS, todas as alternativas estão corretas, EXCETO:
a) A Lei Orgânica da Saúde estabelece dois mecanismos de participação da população: as conferências e os conselhos de saúde;
b) Na gestão do SUS há uma hierarquia entre a União os estados e os municípios;
c) Uma das funções do conselho de saúde é aprovar o Plano Nacional de Saúde a cada quatro anos.
d) As Conferências de Saúde ocorrem a cada quatro anos, no âmbito municipal, estadual e federal.
e) Os usuários do SUS participam das Conferências Nacionais de Saúde e decidem sobre as diretrizes das políticas públicas de
saúde no Brasil.
13 Um dos desafios do SUS é a melhoria nas relações entre os profissionais da saúde e entre estes e usuários. Sobre este tema,
analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
( ) A política de humanização do SUS busca a promoção da saúde, considerando a subjetividade da relação com os usuários,
enquanto sujeitos de direito, capazes de analisar criticamente a realidade e participar ativamente do processo de cuidado à
saúde.
( ) O SUS defende uma política de humanização que se fundamenta em ações materiais e concretas, voltadas para o
reconhecimento das necessidades e anseios de todos os sujeitos envolvidos no processo de promoção à saúde.
( ) O respeito às questões de gênero e de etnia não está relacionado à política de humanização do SUS.
A alternativa correta é:
a) V-V-V.

b) F-F-V.

c) V-V-F.

d) V-F-V.

e) F-V-V.

14 Todas as alternativas abaixo se referem às Diretrizes Gerais para a implantação da Política de Humanização do SUS, EXCETO:
a) Incentivo à racionalidade e prioridade ao uso de medicamentos.
b) Incentivo aos processos de educação permanente.
c) Reforço ao conceito de clínica ampliada.
d) Adequação dos serviços ao ambiente e à cultura local.
e) Ampliação do compromisso social dos trabalhadores de saúde.
15 Em relação à política de distribuição de medicamentos no Brasil, analise as proposições abaixo e responda;
I- O Brasil foi o primeiro país de renda média a oferecer tratamentos com medicamentos gratuitamente para AIDS.
II- O paciente com diabetes tem direito a receber gratuitamente medicamentos e insumos destinados ao monitoramento da glicemia
capilar, independentemente de estar inscrito em programas de educação para diabéticos.
III- Os pacientes portadores de hipertensão têm direito de adquirir, a baixo custo, na Farmácia Popular, os medicamentos
necessários ao seu tratamento.
A sequência correta é:
a) Apenas II e III.

b) I,II e III.

c) Apenas I e II.
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16 O SUS possui programas de assistência a doenças sexualmente transmissíveis, ao câncer e a hanseníase no Brasil. Em relação
a este tema, analise as proposições abaixo e marque a alternativa INCORRETA:
a) A pessoa com hanseníase tem direito, pelo SUS, a assistência, tratamento, reabilitação e acompanhamento do seu caso, até o
recebimento da alta.
b) Toda pessoa com hanseníase que já foi submetida a isolamento ou a internação obrigatória, tem direito a receber uma pensão
especial.
c) O SUS deverá garantir o diagnóstico e todo o tratamento do câncer, oferecendo os seguintes serviços: Serviços de Cirurgia
Oncológica, Oncologia Clínica, Radioterapia, Hematologia e Oncologia Pediátrica em Unidade de Assistência de Alta
Complexidade em Oncologia.
d) A mulher que, em decorrência de um câncer, tiver os seios total ou parcialmente retirados, tem direito à reconstrução destes por
meio de cirurgia plástica, pelo SUS.
e) A mulher internada para dar a luz em qualquer estabelecimento hospitalar integrante do SUS, não tem direito de realizar o teste
rápido para detecção da infecção pelo HIV.
17 A nova Política Nacional de Atenção Básica atualizou conceitos e introduziu elementos que buscaram uma melhoria da
qualidade das redes de Atenção. Sobre a organização da Atenção Básica no SUS, analise as proposições abaixo e marque V
(Verdadeiro) ou F (Falso):
( ) A Atenção Básica orienta-se pelos princípios de universalidade, acessibilidade, do vínculo, da continuidade, do cuidado, da
integridade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social;
( ) A Política Nacional da Atenção Básica tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para a expansão e consolidação da
atenção básica;
( ) O nutrólogo obrigatoriamente faz parte da equipe multiprofissional de saúde da família.
A alternativa correta é:
a) V-V-V.

b) V-V-F.

c) F-F-V.

d) V-F-V.

e) F-V-F.

18 Sobre as equipes dos Consultórios de Rua, marque a alternativa INCORRETA:
a) Os profissionais de saúde que trabalham nos consultórios de rua são integrantes da Atenção Básica.
b) As equipes dos Consultórios de Rua deverão realizar suas atividades de forma itinerante, exclusivamente na rua.
c) A equipe de profissionais que trabalham nos Consultórios de Rua pode ser composta de:enfermeiro;psicólogo;assistente
social;terapeuta ocupacional; médico; agente social; técnico ou auxiliar de enfermagem; técnico em saúde bucal.
d) As equipes dos Consultórios na Rua podem estar vinculadas aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família;
e) Caso seja necessário o transporte da equipe para a realização do cuidado in loco, nos sítios de atenção da população sem
domicílio, o gestor poderá fazer a opção de agregar ao incentivo financeiro mensal o componente de custeio da unidade móvel.
19 A Estratégia de Saúde da Família caracteriza-se como a porta prioritária do sistema SUS. Em relação a este tema, analise as
proposições abaixo e responda:
I- O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) é constituído, exclusivamente, por médicos e enfermeiros, atuando em conjunto
com as equipes de Saúde da Família.
II- O NASF deve atuar de acordo com algumas diretrizes relativas à atenção primária da saúde, como por exemplo: educação
permanente em saúde dos profissionais e da população; promoção de saúde e humanização.
III- A constituição de uma rede de cuidados é uma das estratégias essenciais dentro da lógica de trabalho do NASF.
Está(ão) correta(s)
a) Apenas I e II.
b) Apenas I e III.
c) I, II e III.
d) Apenas II e III.
e) Apenas I.
20 Todas as alternativas abaixo se referem às áreas de estratégias do NASF, EXCETO:
a) Saúde mental.
b) Saúde integral da pessoa idosa.
c) Alimentação e nutrição.
d) Serviço social.
e) Intervenções de alta complexidade.
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21 Em relação ao Programa Nacional de Imunização (PNI) do SUS, analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F
(Falso):
( ) Atualmente, o Brasil é um dos países que oferece o maior número de vacinas à população, disponibilizando mais de 300 milhões
de doses anuais de imunobiológicos, entre vacinas, soros e imunoglobulinas.
( ) PNI vem controlando, por meio da vacinação, o tétano neonatal, formas graves da tuberculose, difteria, tétano acidental e
coqueluche.
( ) A vacina tetra viral protege contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela, e é exclusiva para crianças com 15 meses de idade
que já tenham tomado a primeira dose da tríplice viral.
A alternativa correta é:
a) F-F-F.

b) F-V-F.

c) V-V-V.

d) V-F-V.

e) F-F-V.

22 A Política Nacional de Atenção Básica, em seu Anexo, item 5, estabelece como característica do processo de trabalho das
equipes neste nível de atenção a realização de primeiro atendimento às urgências médicas e odontológicas. Sobre este tema,
analise as proposições abaixo e responda:
I- A Unidade de Pronto Atendimento- UPA é um estabelecimento de saúde de complexidade intermediária entre as Unidades
Básicas de Saúde/Saúde da Família e a Rede Hospitalar, devendo com estas compor uma rede organizada de atenção às
urgências.
II- A Sala de Estabilização - SE é uma estrutura que, embora não componha a rede organizada de atenção às urgências, funciona
como local de estabilização de pacientes para posteriormente referenciá-los para a rede de atenção à saúde.
III- A SE deve ser localizada em unidades/serviços da rede de atenção que ocupem posição estratégica em relação à rede de
suporte ao SAMU.
Está(ão) correta(s)
a) Apenas I e III.

b) I, II e III.

c) Apenas I e II.

d) Apenas II e III.

e) Apenas II.

23 Todas as alternativas abaixo se referem às responsabilidades/competências das UPAS, EXCETO:
a) Prestar atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados de natureza clínica;
b) Prestar primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica ou de trauma, estabilizando os pacientes e realizando a
investigação diagnóstica inicial;
c) Realizar consulta médica em regime de pronto atendimento aos casos de menor gravidade;
d) Prestar apoio diagnóstico (realização de Raios-X, exames laboratoriais, eletrocardiograma) e terapêutico nas 24 horas do dia;
e) Encaminhar para internação em serviços hospitalares, os pacientes que não tiverem suas queixas resolvidas nas primeiras 72
horas de observação.
24 Em relação à Vigilância em Saúde, analise as proposições abaixo e responda:
I- Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) é um componente do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde.
II- O Programa Mais Saúde, consiste numa proposta do Ministério da Saúde, com o objetivo de priorizar a Promoção, a Atenção e a
Vigilância em Saúde.
III- A Inspeção Sanitária não está relacionada às ações da Política de Saúde do Trabalhador.
Está(ão) correta(s)
a) I, II e III.

b) Apenas I e II.

c) Apenas I e III.

d) Apenas II e III.

e) Apenas I.

25 Estudos sobre a Bioética vêm sendo cada vez mais relacionados à saúde coletiva, devido à aproximação de temas comuns
como a questão da equidade em saúde e do direito à saúde. Em relação à este tema analise as proposições abaixo e marque V
(Verdadeiro) ou F (Falso):
I- Os estudos da Bioética estão relacionados ao comportamento responsável daquelas pessoas que devem decidir tipos de
tratamento e de pesquisa com relação à humanidade.
II- A Bioética, diferentemente da ética profissional, de cunho legalista, não tem por base a proibição, a limitação ou a negação.
III- O principal foco de estudo da bioética é a deontologia.
A alternativa correta é:
a) V-V-V.

b) V-F-V.

c) V-V-F.

d) F-F-V.
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Legislação Municipal
26 De acordo com o Estatuto do Servidor Público Municipal de Santa Cecília-PB, assinale a afirmativa que se refere ao provimento
de reintegração.
a) É a passagem do servidor estável de cargo efetivo para outro de igual denominação, pertencente a quadro de pessoal diverso, de
órgão ou instituição do mesmo Poder.
b) É a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua
capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.
c) É o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez quando, por junta médica oficial, foram declarados insubsistentes os
motivos da aposentadoria.
d) É a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando
invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
e) É o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado.
27 O art. 22 do Decreto legislativo nº 04/1997, dispõe que a Câmara Municipal reunir-se-á, anualmente de 15 de fevereiro a 30 de
junho, e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Sobre as reuniões da Câmara, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.
I – A Sessão legislativa pode ser interrompida antes da aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
II – Para os mandatos da Mesa, é permitida a reeleição para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente.
III – Mesmo que convocada extraordinariamente, a Câmara poderá deliberar sobre matérias que não constam na convocação.
a) Apenas a afirmativa I está errada.
b) Apenas a afirmativa II está errada.
c) Apenas a afirmativa III está errada.
d) Apenas as afirmativas I e II estão erradas.
e) I, II e III estão erradas.
28 A jornada básica de trabalho do ocupante de cargo de professor, segundo a Lei 94/2007, é de:
a) 20 horas semanais.
b) 25 horas semanais.
c) 30 horas semanais.
d) 40 horas semanais.
e) 48 horas semanais.
29 Sobre a contratação de pessoal por excepcional interesse público, regulada pela lei 19/1997, entende-se que a mesma pode
haver a fim de atender necessidade de excepcional interesse público. Neste sentido, analise as afirmativas abaixo e assinale a
alternativa correta.
I – A admissão excepcional deverá ser por tempo determinado, mediante contrato administrativo, devendo ser realizada pelo prazo
de seis meses, com direito a uma prorrogação.
II – A admissão excepcional de pessoal de serviços técnicos profissionais especializados, relacionadas na de licitações (lei 8666/93),
poderá ser realizada por até quarenta e oito meses, não prorrogáveis.
III - A admissão excepcional relativa a substituição de docentes em sala de aula, poderá ser realizada por até quarenta e oito meses,
prorrogáveis.
Está(ão) corretas
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) Apenas I e III.
30 Segundo o Código Tributário Municipal de Santa Cecília, lei 02/1997, o Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza – ISS não
incide sobre:
a) Prestação de serviços por Empresa.
b) Prestação de Serviços por profissionais autônomos.
c) Sobre serviços prestados em relação de emprego.
d) Os serviços decorrentes de fornecimento de trabalho.
e) Atividade de dentista, por ser serviço de saúde.
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Conhecimentos Específicos
31 Em relação ao que foi denominado de babyness pode-se afirmar:
I- há uma combinação de características físicas peculiares: olhos maiores, posicionados abaixo da linha média horizontal da face;
cabeça grande em relação ao corpo; uma fronte proeminente; bochechas redondas e cheias;
II- as características da babyness são exclusivas dos sujeitos humanos;
III- a babyness é um conceito operacional e é demarcada pela midiatização na relação pais-filhos.
Marque a questão correta:
a) Apenas as alternativas I, II são verdadeiras.
b) Apenas as alternativas II e III são verdadeiras.
c) Apenas a alternativa I é verdadeira.
d) Apenas a alternativa II é verdadeira.
e) Apenas a alternativa III é verdadeira.
32 O padrão do desenvolvimento humano que se processa do centro do organismo para a periferia é chamado:
a) Padrão perifocentrado.
b) Padrão proximodistal.
c) Padrão céfalo-caudal.
d) Padrão externalizante.
e) Padrão indutor.
33 O declínio do egocentrismo, na teoria piagetiana, ocorre preponderantemente no estágio:
a) Pré-operatório.
b) Operatório pós-formal.
c) Operatório concreto.
d) Sensório-motor.
e) Operatório formal.
34 Nas psicoterapias é verdadeiro afirmar:
I- O hábito da auto-observação, a capacidade de se comunicar e a iniciativa das sessões são habilidades relevantes para as
psicoterapias de base psicoanalítica.
II- A realização de tarefas de casa, o uso de instrumentos de automonitoramento, a realização de registros de pensamentos
disfuncionais fazem parte do contrato na terapia cognitiva.
III- Nas terapias comportamentais o terapeuta estabelece sintomas-alvo, define com o cliente a “lista hierárquica” de tarefas como
também discute e seleciona conjuntamente os exercícios a serem realizados pelo cliente.
As asserções acima:
a) I, II e III estão corretas.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas II e III estão corretas.
d) Apenas I e III estão corretas.
e) I, II e III estão incorretas.
35 Em princípio, as terapias de orientação psicanalítica são contraindicadas para:
(
(
(
(

) Clientes com alexitimia.
) Clientes com problemas agudos.
) Clientes comprometidos cognitivamente.
)Clientes com transtorno de personalidade que dificultam o estabelecimento de um vínculo.

Marque a sequencia correta com V (verdadeiro) ou F (falso)
a) V, V, V, V.
b) F, V, V, V.
c) V, V, F, F.
d) F, F, V, V.
e) F, V, F, F.
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36 Marque a alternativa que contenha apenas drogas depressoras do Sistema Nervoso Central
a) Cocaína, Ecstasy, LSD.
b) Analgésicos opióides, Álcool, LSD.
c) Álcool, Solventes Inalantes, Benzodiazepínicos.
d) Tabaco, Álcool, Cocaína.
e) Mescalina, Cannabis, Ecstasy.
37 A abstinência da nicotina pode manifestar-se com:
I - Desejo incontrolável de uso, irritabilidade, agitação, ansiedade, dificuldade de concentração
II - sensação de ansiedade de lidar com o estresse e sudorese
III – tontura, insônia e cefaleia
As asserções corretas são:
a) Apenas I.

b) Apenas III.

c) Apenas I e II.

d) Apenas I e III.

e) I, II e III.

38 O tipo de alucinações com sensações anormais em diferentes partes do corpo, muito recorrente no sexo feminino, como, por
exemplo, nos órgãos genitais, pode ser denominada de:
a) Alucinação autoscópica.
b) Alucinações cinestésicas.
c) Alucinações cenestésicas.
d) Alucinose penducular.
e) Pseudo-alucinações.
39 A prática de “falar em outras línguas”, uma prática frequente em religiões pentecostais pode, caso o psicólogo não considere os
aspectos culturais, ser confundida como um sinal psicopatológico, qual seja:
a) Perseveração.
b) Ecolalia.
c) Glossolalia.
d) Logorréia.
e) Disfonia.
40 A desintegração dos conceitos, sua condensação e a perda das relações conceptuais são sugestivos fortes de:
a) Autismo.
b) Esquizofrenia.
c) Depressão.
d) Malácia.
e) Transtorno obsessivo-compulsivo.
41 Em relação ao Bullying e Mobbing, é possível afirmar:
I- O mobbing no Brasil é mais conhecido como assédio moral
II- Entre as consequências aos alvos de Bullying: abandono escolar, estresse, insegurança, problemas de autoestima;
III- Uma das formas atuais de bullying é o cyberbullying, sendo a postagens de vídeos e fotos recorrentes fontes de cyberbullying
entre adolescentes.
As asserções acima estão:
a) I, II e III estão corretas.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas II e III estão corretas.
d) Apenas I e III estão corretas.
e) I, II e III estão incorretas.
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42 Considere as assertivas abaixo:
I- O baixo peso (abaixo de 85%) está presente tanto na anorexia quanto na bulimia, assim como estão presentes a distorção da
imagem corporal e o medo intenso de engordar.
II- As obsessões ou compulsões relacionadas à comida no transtorno obsessivo-compulsivo não apresenta o requisito de medo
intenso de engordar, nem o do baixo peso.
III- O comportamento alimentar incomum na esquizofrenia inclui características típicas dessa condição como, por exemplo, delírios, a
lucinações, fala desorganizada.
IV- A perda de peso nos transtornos depressivos inclui a presença da falta de interesse geral e o medo intenso de engodar.
As assertivas verdadeiras são:
a) Apenas I, II e III.
b) Apenas I e III.
c) Apenas II e III.
d) Apenas III e IV.
e) Apenas II, III e IV.
43 Determinado indivíduo apresentou, por volta de 23 anos de idade, um conjunto de características psicopatológicas que se
assemelhavam ao diagnóstico de esquizofrenia, chegando inclusive a ser denominado como “louco”, por seus conhecidos mais
próximos e até familiares. Contudo, isso se deu por um período de quatro meses, e nunca mais ocorreu nenhum evento semelhante.
Não houve, durante esse período e no período antecedente, ingestão de substância que justificasse o quadro, nem uma condição
médica geral para tal. É possível afirmar que esse quadro se caracterize como:
a) Transtorno Induzido por substância.
b) Transtorno depressivo.
c) Transtorno Psicótico Breve.
d) Transtorno Esquizofreniforme.
e) Transtorno Global do Desenvolvimento.
44 Entre os aspectos técnicos na psicanálise ou psicoterapia breve de orientação psicanalítica contemporânea, o uso do analista/
psicólogo como um objeto transicional é uma contribuição da clinica:
a) Lacaniana.
b) Winnicottiana.
c) Freudiana.
d) Kleiniana.
e) Adleriana.
45 Entre os princípios gerais da terapia cognitivo-comportamental destacam-se, EXCETO:
a) Hipótese de Acesso.
b) Hipótese de Mediação.
c) Hipótese de Mudança.
d) Hipótese de Confronto.
e) Hipótese Realista.
46 Em episódios depressivos leves, moderados e graves o indivíduo usualmente sofre de, EXCETO:
a) Humor deprimido
b) Perda de interesse e prazer
c) Energia reduzida
d) Cansaço após esforços, mesmo que leves
e) Delírios envolvendo geralmente ideias de pecado, pobreza ou desastres iminentes
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47 As situações estressantes e de natureza excepcionalmente ameaçadoras ou catastróficas de curta ou longa duração, que
provavelmente causariam angústia invasiva em qualquer pessoa estão associadas ao Transtorno de Estresse Pós-traumático. Isso
pode incluir situações de violência, desastres naturais, acidentes sérios, entre outros. Considere as seguintes asserções:
I – Sintomas típicos: revivescência do trauma sob a forma de memórias intrusas ou sonhos.
II – São comuns: a evitação de atividades ou situações recordativas do trauma.
III – São muito frequentes: surtos dramáticos e agudos de medo, pânico ou agressão mediante a presença de estímulos que
despertam a recordação ou revivescência do trauma.
As asserções que caracterizam o Transtorno de Estresse Pós-traumático acima:
a) I, II e III estão corretas.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas II e III estão corretas.
d) Apenas I e III estãocorretas.
e) I, II e III estão incorretas.
48 O Questionário Desiderativo baseia-se:
a) Na interpretação objetiva dos dados levantados.
b) Na complementação de desenhos e de frases.
c) Nas escalas de tipo Likert.
d) Na análise do conteúdo do discurso do sujeito.
e) Na análise do traçado gráfico.
49 Entre as três principais dimensões envolvidas na Síndrome de Burnout, pode ser considerada como um elemento chave da
síndrome a variável:
a) Exaustão emocional.
b) Despersonalização.
c) Reduzida satisfação pessoal no trabalho.
d) Depressão.
e) Verborragia.
50 Marque a alternativa INCORRETA:
a) A tendência à auto-atualização é um postulado central na abordagem centrada no cliente.
b) O condicionamento operante é uma contribuição fundamental da abordagem comportamental.
c) A ênfase no “aqui e agora” é um dos conceitos principais da Gestalt-terapia.
d) O conceito de inconsciente coletivo é fundamental na perspectiva de Carl Jung.
e) O conceito de inconsciente espiritual é crucial na abordagem cognitiva.
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