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INSTRUÇÕES GERAIS: 

 

1. Este caderno de provas contém um total de 40 (quarenta) questões obje-

tivas, sendo 15 de Língua Portuguesa, 10 de Raciocínio Lógico, 5 de No-

ções de Informática e 10 de Conhecimentos Específicos. Confira-o. 

2. As provas terão duração de, no mínimo, 1 (uma) hora e, no máximo, de 4 

(quatro) horas, incluído o tempo destinado à transcrição de suas respos-

tas no gabarito oficial. 

3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua fo-

lha de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta. 

4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por 

erro do candidato. 

5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de 

respostas, devidamente preenchidos e assinados. 

6. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas decorrida 1 

(uma) hora do início de aplicação das mesmas, por motivo de segurança 

e sigilo. 

7. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a 

mesma poderá ser destacada. 

8. Os gabaritos oficiais das Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão pu-

blicados no Quadro Oficial de Avisos no hall da Prefeitura Municipal de 

Matozinhos/MG e disponibilizados nos endereços eletrôni-

cos www.matozinhos.mg.gov.br e www.fumarc.org.br, até 3 (três) dias 

úteis após a aplicação das provas. 

9. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa 
prova. 

 
 

 
  

http://www.matozinhos.mg.gov.br/
http://www.fumarc.org.br/
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  Prezado(a) candidato(a): 
 
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo: 

 
  Nº de Inscrição Nome 

 
 
 

 
 
 

 
 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 

 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia, atentamente, o texto a seguir: 
 

UM PAÍS SE FAZ COM SAPATOS E LIVROS 

 

Leo Cunha 

 

Outro dia, numa palestra, eu escutei uma frase genial do Pedro Bandeira, 

aquele escritor que você deve estar cansado de conhecer. [...]  

Pois bem: o Pedro estava num colégio carérrimo e chiquérrimo de São 

Paulo quando uma madame veio reclamar do preço dos livros. Nosso caro escri-

tor - carérrimo, segundo a madame - olhou pros filhos dela e viu que os dois es-

tavam de tênis importado. 

Então o Pedro – que, apesar do nome, não costuma dar bandeira – virou 

pra ela e soltou a seguinte frase: “Ô, minha senhora, não é o livro que é caro. É a 

senhora que prefere investir no pé do que na cabeça dos seus filhos”. 

O auditório aplaudiu de pé aquela história. Palmas, gritos, gargalhadas. 

Eu, disfarçadamente, olhei pra baixo pra ver se não estava calçando meu bom e 

velho Nike branco. Não tenho a menor intenção de fazer propaganda pra nin-

guém, pelo contrário: não perco uma chance de comentar aquelas acusações 

que a Nike vive recebendo, de explorar o trabalho infantil na Ásia. Mas não posso 
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negar que me bateu um sentimento de culpa ao escutar aquela frase. Felizmente 

eu estava calçando um discretíssimo mocassim preto, então pude aplaudir com 

mais entusiasmo a tirada do Pedro. 

Tirada, aliás, que me fez lembrar um caso divertido da minha infância. 

Foi no início da década de 80, eu e minha irmã estávamos entrando na adoles-

cência e estudávamos num grande colégio de BH. 

Um dia, estávamos em casa quando a mãe de um colega da minha irmã 

bateu a campainha. Abrimos a janela e vimos a tal senhora debruçada sobre o 

portão, em lágrimas. Pronto, morreu alguém!, pensamos logo. 

Mas não. A coitada começou a explicar, aos soluços: “Eu não estou dan-

do conta dos meus serviçais, eles não param de brigar!”. Juro, foi assim que ela 

falou: “meus serviçais”. Se eu me lembro bem, a casa dessa senhora era imensa 

e ocupava quase um quarteirão. Para manter o castelo em ordem, ela precisava 

de pelo menos uns oito “serviçais”. Era aí que o negócio complicava, pois contro-

lar tanta gente se mostrava uma tarefa árdua, que exigia muito preparo e psico-

logia. 

Ficamos muito consternados com a pobrezinha, ela agradeceu o apoio 

moral, mas completou que esse não era o motivo da visita. O que era então? E 

foi aí que veio a bomba. O colégio tinha mandado os meninos lerem um livro 

assim assim (esqueci o título) e ela queria saber se minha irmã já tinha termina-

do, pra poder emprestar pro filho dela! 

Minha mãe ficou congelada, não sabia se tinha ouvido direito. Então quer 

dizer que a madame podia contratar oito serviçais pra se engalfinharem e não 

podia comprar um livro, um mísero livro, coitadinho, que nunca brigou com nin-

guém? 

Minha mãe era livreira, professora, escrevia resenhas para a imprensa e 

tinha uma biblioteca imensa, inclusive com alguns livros repetidos. Deve ser por 

isso que, se não me falha a memória, nós não apenas emprestamos, como de-

mos o livro para a mulher. 

A frase do Pedro Bandeira completa perfeitamente o caso, e vice-versa. 

Ninguém está negando que o livro, ou alguns livros, poderiam ser mais baratos, 

mas de que adianta baixar o preço do produto se nós não dermos valor a ele, se 

ele não for importante em nossas vidas? Se a gente prefere entrar numa sapata-

ria e investir no pé de nossos filhos. Se a gente entra num McDonald’s da vida e 

pede pelo número, pede pelo número deixando as letras para depois, ou para 

nunca. 

Disponível em: http://dicasdeleitores.blogspot.com.br/2012/09/um-pais-se-faz-

com-sapatos-e-livros.html Acesso em 28 mar. 2016 (Adaptado) 

http://dicasdeleitores.blogspot.com.br/2012/09/um-pais-se-faz-com-sapatos-e-livros.html
http://dicasdeleitores.blogspot.com.br/2012/09/um-pais-se-faz-com-sapatos-e-livros.html
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QUESTÃO 01  

 

Os quatro parágrafos iniciais do texto narram um fato que tem por objetivo 

 

(A) completar as ideias apresentadas na narrativa seguinte. 

(B) ilustrar o acontecimento que virá em seguida. 

(C) introduzir as memórias da infância do autor. 

(D) promover o debate acerca da importância de se ler livros. 

 

 

QUESTÃO 02  

 

“Em: “Então o Pedro – que, apesar do nome, não costuma dar bandeira [...]”, a 

melhor interpretação para dar bandeira é 

 

(A) arriscar. 

(B) envergonhar-se. 

(C) expor-se. 

(D) titubear. 

 

 

QUESTÃO 03  

 

Ao dar a seguinte resposta: “Ô, minha senhora, não é o livro que é caro. É a se-

nhora que prefere investir no pé do que na cabeça dos seus filhos”, infere-se que 

Pedro Bandeira queria dizer que a senhora 

 

(A) acreditava que investimentos em livros não davam o mesmo retorno que o 

em sapatos. 

(B) desconhecia completamente o valor dos livros. 

(C) estava desinteressada pela educação de seus filhos. 

(D) estava mais preocupada com a aparência do que com o interior de seus 

filhos. 
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QUESTÃO 04  

 

Sobre o caso da infância do autor, todas as constatações podem ser feitas, EX-

CETO: 

 

(A) Ao afirmar que a senhora tinha um casarão que ocupava meio quarteirão e 

oito serviçais, percebe-se que a questão não era falta de dinheiro, e sim de 

valores culturais. 

(B) Ao comentar que o livro nunca havia brigado com ninguém, percebe-se o 

quão chateado ele havia ficado com a situação. 

(C) Ao constatar que a mãe ficou congelada ao ouvir o pedido de empréstimo do 

livro, percebe-se a diferença de valores existente entre eles. 

(D) Ao revelar que a mãe era livreira, professora e que eles tinham uma bibliote-

ca imensa, percebe-se a importância da leitura para aquela família. 

 

QUESTÃO 05  

 

Há predomínio de linguagem oral, EXCETO em: 

 

(A) “A frase do Pedro Bandeira completa perfeitamente o caso, e vice-versa.” 

(B) “Eu, disfarçadamente, olhei pra baixo pra ver se não estava calçando meu 

bom e velho Nike branco.”  

(C) “Nosso caro escritor - carérrimo, segundo a madame - olhou pros filhos dela 

e viu que os dois estavam de tênis importado.” 

(D) “Se a gente prefere entrar numa sapataria e investir no pé de nossos filhos.” 

 

QUESTÃO 06  

 

Há linguagem figurada em: 

 

(A) “A coitada começou a explicar, aos soluços:” 

(B) “A frase do Pedro Bandeira completa perfeitamente o caso, e vice-versa.” 

(C) “O auditório aplaudiu de pé aquela história.” 

(D) “O que era então? E foi aí que veio a bomba.” 
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QUESTÃO 07  

 

O autor estabelece um diálogo com o leitor ou a ele se dirige em: 

 

(A) “Juro, foi assim que ela falou: ‘meus serviçais’.” 

(B) “Não tenho a menor intenção de fazer propaganda pra ninguém, pelo contrá-

rio.” 

(C) “Pronto, morreu alguém!, pensamos logo.” 

(D) “Tirada, aliás, que me fez lembrar um caso divertido da minha infância.” 

 

QUESTÃO 08  

 

Em “Ficamos muito consternados com a pobrezinha, ela agradeceu o apoio 

moral, mas completou que esse não era o motivo da visita.”, a palavra conster-

nados pode ser melhor interpretada como: 

 

(A) chateados. 

(B) comovidos. 

(C) desmotivados. 

(D) prostrados. 

 

QUESTÃO 09  

 

Todos os verbos destacados estão no pretérito imperfeito do indicativo, EXCETO 

em: 

 

(A) “Minha mãe era livreira, professora, escrevia resenhas para a imprensa e 

tinha uma biblioteca imensa [...]” 

(B) “Minha mãe ficou congelada, não sabia se tinha ouvido direito.”  

(C) “Outro dia, numa palestra, eu escutei uma frase genial do Pedro Bandeira 

[...].”  

(D) “Um dia, estávamos em casa quando a mãe de um colega da minha irmã 

bateu a campainha.” 
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QUESTÃO 10  

 

Todos os termos destacados têm natureza adjetiva, EXCETO em: 

 

(A) “[...] mas de que adianta baixar o preço do produto se nós não dermos valor 

a ele, se ele não for importante em nossas vidas?” 

(B) “A frase do Pedro Bandeira completa perfeitamente o caso, e vice-versa.” 

(C) “Era aí que o negócio complicava, pois controlar tanta gente se mostrava 

uma tarefa árdua [...].” 

(D) “Ficamos muito consternados com a pobrezinha, ela agradeceu o apoio 

moral [...].” 

 

QUESTÃO 11  

 

Todos os termos destacados são pronomes, EXCETO em: 

 

(A) “Nosso caro escritor - carérrimo, segundo a madame - olhou pros filhos dela 

e viu que os dois estavam de tênis importado.” 

(B) “O auditório aplaudiu de pé aquela história.” 

(C) “Se eu me lembro bem, a casa dessa senhora era imensa e ocupava quase 

um quarteirão.” 

(D) “[...] eu e minha irmã estávamos entrando na adolescência e estudávamos 

num grande colégio de BH.” 

 

QUESTÃO 12  

 

Os sujeitos dos verbos destacados estão corretamente identificados entre parên-

teses, EXCETO em: 

 

(A) “A frase do Pedro Bandeira completa perfeitamente o caso [...].” (A frase) 

(B) “Ficamos muito consternados com a pobrezinha [...]” (Nós) 

(C) “Minha mãe era livreira, professora [...]” (Minha mãe) 

(D) “Pronto, morreu alguém! [...]” (alguém) 
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QUESTÃO 13  

 

Os referentes dos pronomes destacados estão corretamente identificados entre 

parênteses, EXCETO em: 

 

(A) “[...] eu escutei uma frase genial do Pedro Bandeira, aquele escritor que 

você deve estar cansado de conhecer.[...].” (aquele escritor) 

(B) “[...] e não podia comprar um livro, um mísero livro, coitadinho, que nunca 

brigou com ninguém?” (coitadinho) 

(C) “[...] não perco uma chance de comentar aquelas acusações que a Nike vive 

recebendo [...].” (aquelas acusações) 

(D) “É a senhora que prefere investir no pé do que na cabeça dos seus filhos”. 

(a senhora) 

 

QUESTÃO 14  

 

A ideia expressa pelos articuladores sintáticos está corretamente identificada 

entre parênteses, EXCETO em: 

 

(A) “[...] mas de que adianta baixar o preço do produto se nós não dermos valor 

a ele, se ele não for importante em nossas vidas?” (condição) 

(B) “Mas não posso negar que me bateu um sentimento de culpa ao escutar 

aquela frase.” (oposição) 

(C) “Nosso caro escritor - carérrimo, segundo a madame - olhou pros filhos dela 

e viu que os dois estavam de tênis importado.” (conformidade) 

(D) “Para manter o castelo em ordem, ela precisava de pelo menos uns oito 

‘serviçais’”. (causa) 

 

QUESTÃO 15  

 

A crase deve ser empregada, EXCETO em: 

 

(A) As alunas exigiram o direito às aulas durante a tarde. 

(B) Ele devia obediência à mãe e ao pai. 

(C) Todas as instruções devem ser seguidas passo à passo. 

(D) Eles foram à praia de bermuda, mesmo estando calor. 
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PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 16  

 
A produção mensal de uma indústria cresceu em Progressão Aritmética no pri-

meiro semestre do ano 2013 sendo que, em janeiro, foram produzidas 1.500 

unidades. Se no mês de fevereiro a produção registrou o dobro da produção de 

janeiro, então é CORRETO afirmar que a quantidade de unidades produzidas 

relativa ao mês de junho desse ano e nessa indústria é igual a: 

 

(A) 7.500 

(B) 9.000 

(C) 12.500 

(D) 18.000 

 

 

 

 

QUESTÃO 17  

 

Se as raízes da equação 𝑥2 − 5𝑥 + 6 = 0 correspondem aos dois primeiros 

termos de uma Progressão Geométrica crescente, então é CORRETO afirmar 

que o quinto termo dessa progressão é o número: 

 

(A) 
81

8
 

(B) 
8

81
 

(C) 
25

8
 

(D) 
8

25
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QUESTÃO 18  

 
No retângulo abaixo, DM = MN = NC. Se BC = 5 cm e AB = 12 cm, então é 

CORRETO afirmar que a área do polígono de vértices AMNB, em cm
2
, é igual a: 

 

(A) 10 

(B) 40 

(C) 60 

(D) 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 19  

 

Se os sistemas {
𝑥 + 𝑦 = 20
𝑥 − 𝑦 = 4

   e {
𝑎𝑥 + 2𝑦 = 32
3𝑥 − 𝑏𝑦 = 20

  possuem soluções iguais, 

então é CORRETO afirmar que o valor de (𝑎 +  𝑏) é igual a:  

 

(A) 
13

12
 

(B) 
12

13
 

(C) 
3

10
 

(D) 
10

3
 

 

 

 

 

 

A B 

C D M N 
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QUESTÃO 20  

 

Três pacientes A,B e C usam, em conjunto, 1830 mg por mês de um determinado 

medicamento que é produzido em cápsulas. O paciente A usa cápsulas de 5 mg, 

o paciente B usa cápsulas de 10 mg e o paciente C ingere cápsulas de 12 mg. O 

paciente A toma a metade do número de cápsulas de B e os três tomam juntos 

180 cápsulas por mês. Nessas condições, é CORRETO afirmar que o número de 

cápsulas que o paciente C toma mensalmente é igual a: 

 

(A) 60 

(B) 75 

(C) 90 

(D) 120 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 21  

 

Uma loja vende conjuntos de talheres cujos preços variam conforme a tabela 

abaixo. De acordo com as informações dessa tabela, é CORRETO afirmar que o 

preço unitário da faca é igual a: 

 

(A) R$ 3,00 

(B) R$ 4,00 

(C) R$ 4,50 

(D) R$ 5,50 

 
 
 
 
 
 
 

FACAS COLHERES GARFOS PREÇO(R$) 

1 2 3 23,50 

2 5 6 50,00 

2 3 4 36,00 
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QUESTÃO 22  

 

O valor numérico da expressão (𝑥− 1 + 𝑥0,5 + 𝑥)− 1 para  x = 4  é igual a: 

 

(A) 
4

7
 

(B) 
7

4
 

(C) 
4

25
 

(D) 
25

4
 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 23  

 

Os gastos de consumo de uma família são dados pela expressão 

C (r) = 2000 + 0,8 r 

em que r representa a renda familiar e C representa o consumo mensal em reais. 

Nessas condições, é CORRETO afirmar que: 

 

(A) Se a renda aumentar em R$ 1.000,00, então o consumo aumentará em 

R$ 800,00. 

(B) Se a renda diminuir em R$ 1.000,00, então o consumo diminuirá em 

R$ 2.800,00. 

(C) Se a renda diminuir em R$ 500,00, então o consumo também diminuirá em 

R$ 500,00. 

(D) Se a renda dobrar seu valor, então o consumo também será dobrado. 
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QUESTÃO 24  

 

O preço de uma mercadoria à vista é R$ 680,00. Caso a venda seja parcelada 

em três prestações mensais iguais, o preço à vista sofre um acréscimo de 5%.  

Nessas condições, é CORRETO afirmar que o valor de cada prestação, em re-

ais, nesse parcelamento, é igual a: 

 

(A) 143 

(B) 193 

(C) 238 

(D) 283 

 

 

QUESTÃO 25  

 

Na figura abaixo, ABCD, quadrado de lado igual a 4 cm, o segmento EF também 

mede 4 cm e AC é o raio da circunferência de centro em C. Nessas condições, é 

CORRETO afirmar que a área da região NÃO sombreada nessa figura, em cm
2
, 

é igual a: 

 
(A) 16 - 4π 

(B) 16 - 12π 

(C) 4 + 4π 

(D) 3 + 16π 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

F 

A 

D 

C 

E 

B 

B 

D 
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PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 26  

 

A possibilidade de alteração do fuso horário pode ser feita no “Painel de Contro-

le” do Microsoft Windows 7, versão português, dentro da categoria: 

 

(A) Aparência e Personalização. 

(B) Facilidade de Acesso. 

(C) Relógio, Idioma e Região. 

(D) Sistema e Segurança. 

 

 

 

 

QUESTÃO 27  

 

Tecla de atalho que aplica o efeito “itálico” na fonte de um texto do Microsoft 

Word, versão português do Office 2010: 

 

(A) Alt+I. 

(B) Ctrl+Alt+I 

(C) Ctrl+I. 

(D) Shift+I 
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QUESTÃO 28  

 

Analise as seguintes afirmativas sobre as opções disponíveis no grupo “Configu-

rar Página” da guia “Layout da Página” do Microsoft Word, versão português do 

Office 2010: 

 

I –  Selecionar os tamanhos de margem do documento inteiro ou da 

seção atual. 

II –  Permite configurar uma tabela. 

III –  Permite alternar entre os layouts Retrato e Paisagem. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas.  

(D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 29  

 

São opções disponíveis no grupo “Ilustrações” da guia “Inserir” do Microsoft 

Word, versão português do Office 2010, EXCETO: 

 

(A)  Rodapé. 

(B)  Imagem. 

(C)  Clip-Art. 

(D)  Gráfico.  
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QUESTÃO 30  

 

Na janela de edição de mensagens do Microsoft Outlook, versão português do 

Office 2010, uma mensagem pode ser marcada com “Alta Prioridade” na guia 

“Marcas” pelo ícone: 

 

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 31  

 

O Monitor em Saúde Mental tem um papel fundamental na composição da equi-

pe, para fortalecer as ações de trabalho e a qualidade de assistência. São atri-

buições desse profissional, EXCETO:  

 

(A) Desenvolver ações das oficinas terapêuticas e produtivas pelo Centro de 

Apoio Psicossocial (CAPS), conforme as orientações da equipe responsável.  

(B) Participar de forma efetiva das reuniões técnicas, administrativas e clínicas 

realizadas pelo serviço, e executar outras tarefas compatíveis com a nature-

za do cargo de Monitor em Saúde Mental. 

(C) Possibilitar o aparecimento do sujeito através da escuta qualificada, fala do 

usuário, constituindo assim um processo terapêutico convencional e fazer o 

diagnóstico do usuário portador de sofrimento mental. 

(D) Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar para desenvolver ações 

com os usuários, por exemplo, as atividades terapêuticas necessárias para 

a organização, criatividade e socialização dos mesmos. 

 

QUESTÃO 32  

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição Federal Brasileira 

em 1988 e, segundo a Lei Orgânica da Saúde (LOS) 8.080 de 1990, que "dispõe 

sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a orga-

nização e o funcionamento dos serviços de saúde e dá outras providências”. 

Sendo assim, pode-se considerar como princípios do SUS, EXCETO: 

 

(A) Centralização político-administrativa. 

(B) Equidade. 

(C) Integralidade. 

(D) Universalidade. 
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QUESTÃO 33  

 

São direitos das pessoas portadoras de transtorno mental, segundo a Legislação 

em Saúde Menta, EXCETO:  

 

(A) Receber uma assistência de qualidade, priorizando o foco na internação do 

paciente com transtorno mental e o uso indiscriminado de medicamentos. 

(B) Ser protegida contra qualquer forma de abuso, exploração e discriminação 

social. 

(C) Ter a garantia de sigilo nas informações prestadas, conforme os preceitos 

éticos e legais da profissão. 

(D) Ter acessibilidade a um tratamento digno e de qualidade em sintonia com o 

sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades. 

 

QUESTÃO 34  

 

Percebe-se na atualidade uma nova visão na assistência em saúde mental. Esta 

mudança aconteceu com a Reforma Psiquiátrica no Brasil, pois antes vinha se 

mostrando estreitamente ligada ao discurso 

 

(A) da reabilitação psicossocial. 

(B) do saber da escuta qualificada. 

(C) do saber exclusivo do médico. 

(D) do saber holístico. 

 

QUESTÃO 35  

 

Paciente chega à unidade com quadro de agitação psicomotora, agressivo, com 

provável quadro de surto psicótico, apresentando risco para a equipe e para o 

próprio paciente. Seria conduta CORRETA do Monitor  em Saúde Mental: 

 

(A) Abordar o paciente de forma rápida, autoritária e fazer a contenção do 

mesmo no leito, sem comunicar à equipe. 

(B) Acionar a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, 

sem comunicar ao Enfermeiro responsável. 

(C) Administrar medicamentos por via intramuscular para acalmar o paciente. 

(D) Solicitar apoio da equipe do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS), para 

discutir em equipe as condutas a serem realizadas. 
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QUESTÃO 36  

 

As intervenções em saúde mental devem promover novas possibilidades de mo-

dificar e qualificar as condições e os modos de vida, orientando-se pela produção 

de vida e de saúde e não se restringindo à cura de doenças. Algumas ações que 

podem ser realizadas pelos profissionais da Atenção Básica, nos mais diversos 

dispositivos de cuidado, EXCETO: 

 

(A) Exercer boa comunicação e exercitar a habilidade da empatia. 

(B) Lembrar-se de escutar o que o usuário precisa dizer. 

(C) Oferecer suporte na medida certa, uma medida que torne o usuário depen-

dente de medicamentos e que não gere no profissional de saúde uma so-

brecarga. 

(D) Proporcionar ao usuário um momento para pensar/refletir. 

 

QUESTÃO 37  

 

O uso de bebida alcoólica pode levar a diversas alterações físicas, psicológicas e 

sociais na vida do indivíduo. Nesse contexto, o uso abusivo crônico do álcool 

inclui, EXCETO: 

 

(A) Psicose alcoólica. 

(B) Integração social. 

(C) Delirum Tremens. 

(D) Alcoolismo. 

 

QUESTÃO 38  

 

Na abordagem dos pacientes em saúde mental, a integração terapêutica entre a 

equipe e o paciente é uma condição necessária para uma assistência de quali-

dade e eficaz. Nesse contexto, a base de todas as interações terapêuticas é:  

 

(A) Abordagem pela entrevista autoritária. 

(B) Aceitação. 

(C) Comunicação não verbal desarticulada. 

(D) Escuta não qualificada. 
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QUESTÃO 39  

 

Um paciente usuário de drogas ilícitas, com quadro de overdose por ingestão de 

benzodiazepínicos com outros depressores do Sistema Nervoso Central ou com 

álcool, poderá ter as seguintes complicações, EXCETO:  

 

(A) Vômitos e aspiração. 

(B) Depressão Respiratória. 

(C) Parada Cardiorrespiratória (PCR). 

(D) Níveis pressóricos dentro dos parâmetros fisiológicos. 

 

QUESTÃO 40  

 

O Pacto pela Saúde de um Município, conforme as diretrizes do Ministério da 

Saúde, conterá metas que deverão ser aprovadas e discutidas pelo seguindo 

segmento:  

 

(A) pelo Conselho Federal de Saúde. 

(B) pelo Conselho Municipal de Saúde. 

(C) pelo Sindicato. 

(D) pelos Consórcios interestaduais  
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CONCURSO PÚBLICO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS 
EDITAL 001/2016 

 
 

PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO. 
 

 

01   11   21   31  

02   12   22   32  

03   13   23   33  

04   14   24   34  

05   15   25   35  

06   16   26   36  

07   17   27   37  

08   18   28   38  

09   19   29   39  

10   20   30   40  



 24 

  
 

  
 

 
 
 


 


