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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Língua Portuguesa 

 
Atenção: Considere o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 6. 
 
 

Alguns acordam felizes às 6h, enquanto outros maldizem a vida. 

O Nobel de Medicina de 2017 foi para os descobridores de mecanismos moleculares envolvidos no ritmo circadiano, graças 

aos quais as células realizam suas funções em ciclos de 24 horas. 

Entre esses mecanismos estão os que regulam as alternâncias de sono e vigília. 

Sempre existiram madrugadores e notívagos, comportamentos interpretados como características individuais sob o controle 

da razão. No entanto, estudos recentes demonstram que o horário preferido para dormir obedece a uma curva em forma de sino: 

num dos extremos, os madrugadores; no outro, os notívagos. De ambos os lados, no topo do sino, a maioria. 

Em outras palavras, cada um de nós tem um cronótipo. Entretanto, como são rígidos os horários para o início das atividades 

diárias, o cronótipo individual é forçado a adaptar-se às normas sociais. 

Esse relógio interno fica sob o controle dos genes, propriedade que o torna independente da força de vontade. Você, leitor, 

será uma pessoa da manhã ou da noite pela vida inteira, a menos que a disciplina cotidiana por anos consecutivos ou os efeitos do 

envelhecimento alterem o ritmo do relógio interno. 

Há evidências de que a falta de sincronismo entre o relógio interno e o despertador que faz pular da cama esteja associada 

a doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes e depressão. 

O ritmo circadiano não controla apenas o sono humano, mas a produção de hormônios, neurotransmissores, proteínas e 

outras substâncias químicas necessárias para o metabolismo dos seres vivos. O funcionamento de cada célula obedece à 

alternância de dias e noites. 

Os ciclos circadianos resultam do movimento de rotação da Terra. São uma característica intrínseca à vida em nosso 

planeta. 

O organismo procura organizar sua rotina de modo a dar conta de nossas ações. Por exemplo, produzimos a maior parte da 

insulina logo pela manhã, com o objetivo de metabolizar a primeira refeição do dia. Na maioria dos notívagos, o pico de alerta 

acontece ao redor das 10h. Neles, a menor temperatura corpórea, característica das horas de sono, só é atingida de madrugada, e 

a liberação matinal de cortisol, o hormônio do estresse, também é retardada. 

Aqueles que gostam de dormir tarde costumam ser mais sensíveis à exposição à luz durante o período noturno. Hoje, as 

telas de TVs, computadores e celulares colaboram para mantê-los em vigília. 

Depois que o cronótipo se estabelece é frustrante contrariá-lo. O descompasso inerente a esse “jet lag social” se deve ao 

fato de que a sociedade considera virtuosos os que madrugam e desregrados os que vão dormir às 4h. 

(Adaptado de: VARELLA, Drauzio. Disponível em folha.uol.com.br.) 

 
 
1. Considere as afirmações abaixo a respeito do texto. 
 
 I. O objetivo do autor é propor soluções viáveis para a falta de sincronia que se estabelece, conforme demonstram inves-

tigações científicas, entre o relógio interno de cada um, regido pelo ritmo circadiano, e os horários socialmente esta-
belecidos para o início das atividades diárias. 

 
 II. No texto, o autor expõe descobertas a respeito do efeito do ritmo circadiano sobre o organismo e aponta para possíveis 

problemas de saúde decorrentes do descompasso entre tal ritmo e os horários estabelecidos pela vida em sociedade. 
 
 III. Depreende-se do 4

o
 parágrafo que é errônea a noção de que o comportamento das pessoas que acordam muito cedo ou 

das que ficam acordadas até tarde seria uma característica pessoal a ser controlada de forma racional. 
 
 Está correto o que se afirma APENAS em 

 
(A) II e III. 
 
(B) I e II. 
 
(C) I e III. 
 
(D) II. 
 
(E) I.  
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2. O ritmo circadiano não controla apenas o sono humano, mas a produção de hormônios, neurotransmissores, proteínas e outras 

substâncias químicas necessárias para o metabolismo dos seres vivos. (8
o 
parágrafo)

 

 
 Pode-se reescrever a frase acima com correção e coerência do seguinte modo: 

 
(A) Controlando não apenas o sono humano, bem como a produção de hormônios, neurotransmissores, proteínas e outras 

substâncias químicas cujas são essenciais para o metabolismo dos seres vivos, está o ritmo circadiano. 
 

(B) O ritmo circadiano o qual é necessário para a produção de hormônios, neurotransmissores, proteínas e outras substâncias 
químicas fundamentais para o metabolismo dos seres vivos que controlam também o sono humano. 

 

(C) Necessário para o sono humano, o ritmo circadiano, é também essencial a produção de hormônios, neurotransmissores, 
proteínas e outras substâncias químicas fundamentais, que controlam o metabolismo dos seres vivos. 

 

(D) São controlados pelo ritmo circadiano a produção de hormônios, neurotransmissores, proteínas e outras substâncias quí-
micas que são fundamentais para o metabolismo dos seres vivos, que regulam também o sono humano. 

 

(E) Não só o sono humano, como também a produção de hormônios, neurotransmissores, proteínas e outras substâncias 
químicas, que são imprescindíveis para o metabolismo dos seres vivos, são controlados pelo ritmo circadiano. 

 
 
3. Sempre existiram madrugadores e notívagos... (4

o
 parágrafo) 

 
 O segmento sublinhado acima possui a mesma função sintática do que se encontra também sublinhado em: 

 
(A) ... a sociedade considera virtuosos os que madrugam... 
 
(B) ... o cronótipo individual é forçado a adaptar-se às normas sociais... 
 
(C) Há evidências de que a falta de sincronismo entre o relógio interno e o despertador... 
 
(D) O organismo procura organizar sua rotina de modo a dar conta de nossas ações. 
 
(E) Entre esses mecanismos estão os que regulam as alternâncias de sono e vigília. 

 
 
4. A construção que, no contexto, admite transposição para a voz passiva é: 
 

(A) O funcionamento de cada célula obedece à alternância de dias e noites. 
 
(B) O Nobel de Medicina de 2017 foi para os descobridores de mecanismos moleculares... 
 
(C) Na maioria dos notívagos, o pico de alerta acontece ao redor das 10h. 
 
(D) ... graças aos quais as células realizam suas funções em ciclos de 24 horas. 
 
(E) São uma característica intrínseca à vida em nosso planeta. 

 
 
5. As vírgulas foram empregadas para isolar um segmento explicativo em: 
 

(A) Hoje, as telas de TVs, computadores e celulares colaboram... 
 
(B) ... num dos extremos, os madrugadores; no outro, os notívagos. 
 
(C) ... esteja associada a doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes e depressão. 
 
(D) ... a liberação matinal de cortisol, o hormônio do estresse, também é retardada. 
 
(E) De ambos os lados, no topo do sino, a maioria. 

 
 
6. Considerado o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um segmento em: 
 

(A) característica intrínseca = atributo inerente 
 

(B) de modo a dar conta de nossas ações = conforme cumprimos nossas obrigações 
 

(C) falta de sincronismo = ausência de flexibilidade 
 

(D) forçado a adaptar-se às normas sociais = dissuadido a intervir no código social 
 

(E) independente da força de vontade = à mercê do esforço pessoal  
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7. O comentário escrito com correção e clareza está em: 
 

(A) Se uma pessoa manter forte disciplina cotidiana, ao longo de um período de vários anos é possível que se altere o ritmo do 
relógio interno. 

 

(B) Cada um dos indivíduos possuem um determinado cronótipo que, dificilmente vai de encontro aos horários estabelecidos 
pela vida social. 

 

(C) Já se observou que doenças cardiovasculares estão relacionadas com a falta de sincronismo entre o relógio interno e o 
horário programado de modo artificial para o despertar. 

 

(D) Os vencedores do Nobel de Medicina de 2017, descobriram mecanismos moleculares que participam do ritmo circadiano, 
determinando as células que realizem suas funções em ciclos de 24 horas. 

 

(E) Apenas durante a madrugada atingem-se nos notívagos a menor temperatura corpórea, retardando, assim, a liberação de 
hormônios envolvidos com o despertar. 

 

 
8. Nos notívagos, os genes condicionam um ritmo circadiano mais lento, com mais de 24 horas de duração.  

(Adaptado de: VARELLA, Drauzio. op.cit.) 

 
 A afirmação acima foi corretamente transformada em uma hipótese em: 
 

(A) Nos notívagos, os genes condicionariam um ritmo circadiano mais lento, que durariam mais de 24 horas. 
 

(B) É possível que nos notívagos os genes condicionem um ritmo circadiano mais lento, com mais de 24 horas de duração. 
 

(C) Pode ser que se estabeleçam nos notívagos, devido ao condicionamento dos genes, um ritmo circadiano mais lento do 
que o de 24 horas. 

 

(D) Podem haver nos notívagos genes que condicionem um ritmo circadiano mais lento, com mais de 24 horas de duração. 
 

(E) Um ritmo circadiano mais lento, com duração de mais de 24 horas, estariam, nos notívagos, condicionados pelos genes. 
 
 
9. Uma vez que o organismo humano sofre influência do circuito claro-escuro, desvendar esse mecanismo torna a medicina capaz 

de fazer intervenções em pessoas que possam ter disfunções nesse sistema. 

(Disponível em: g1.globo.com/ciencia-e-saude) 

 
 A primeira oração do período acima exprime noção de 
 

(A) finalidade. 
 

(B) consequência. 
 

(C) causa. 
 

(D) concessão. 
 

(E) temporalidade. 
 
 
10. As normas de concordância foram plenamente respeitadas na seguinte frase: 
 

(A) Couberam às pesquisas realizadas na década de 1970 indagar se haveria um gene responsável por controlar o ritmo 
circadiano. 

 

(B) Esclareceu-se, em descobertas recentes, os mecanismos biológicos que fazem com que o corpo se adapte às diferentes 
fases do dia, geradas pelas rotações da Terra. 

 

(C) Já se aceita, por meio do estudo do ritmo circadiano, aprofundado por diversas pesquisas científicas, noções como a de 
que o estado de maior alerta para a maioria das pessoas está entre 6h e 12h. 

 

(D) Pesquisas já demonstraram que o surgimento de diversas doenças, como a depressão, pode estar atrelado a disfunções 
no sistema que regula o relógio biológico. 

 

(E) Na década de 1980, os vencedores do prêmio Nobel de 2017 identificaram um gene e uma proteína produzida por ele, à 
qual chamou de "PER", cujos níveis oscilavam nas 24 horas do dia.  
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História do Amapá 

 
11. Considere as afirmações abaixo sobre a chamada “República de Cunami”. 
 
 I. Foi a primeira denominação colonial do Amapá, que remetia à presença abundante, naquela região, do peixe cunami, 

hoje mais conhecido como tucunaré. 
 
 II. Tratou-se de uma tentativa de oficialização de um suposto “estado livre” por iniciativa do comerciante francês Jules Gros, 

com duração de poucos anos. 
 
 III. Foi uma iniciativa não oficial e controversa, extinta pelo próprio governo francês, mas houve uma tentativa de retomada 

do projeto, anos depois, pelo comerciante Adolph Brezet, com apoio de alguns empreendedores brasileiros. 
 
 IV. Resultou de um projeto expansionista do governo francês que pretendia incorporar parte do Amapá ao território da 

Guiana Francesa, transferindo a capital desta para a “Vila de Cunami”, na atual Macapá, onde se instalaria um governo 
democrático e republicano. 

 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I, II e III. 
 
(B) II e IV. 
 
(C) II e III. 

 
(D) I, III e IV. 
 
(E) I e IV. 

 

 
12. Considere o texto: 

 

“Após a criação do Território Federal do Amapá três períodos econômicos indicam as ações dos setores privados e públicos na 

aplicação de investimentos, repercutindo no aumento do movimento migratório, a sua urbanização e a sua reorganização 

espacial. Esses períodos são: gênese, estruturação produtiva e organização espacial (1943-1974); planejamento estatal e 

diversificação produtiva (1975-1987); estadualização e sustentabilidade econômica (após 1988)”. 

(Extraído de PORTO, José Rabelo. Transformações espaciais e institucionais no Amapá: conflitos e perspectivas. Anais do X Encontro de 
Geógrafos da América Latina. USP, 2005. Disponível em: http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx) 

 

 No trecho acima são citados três períodos importantes para a história econômica do Amapá cujas datas iniciais remetem, 
respectivamente, aos regimes políticos nacionais nomeados pela historiografia como: 

 
(A) Estado Novo, Regime Militar e Nova República. 
 
(B) Regime Militar, Democracia Populista e Regime Constitucionalista. 
 
(C) Segunda República, Estado Revolucionário e Democracia Populista. 
 
(D) Era Vargas, Estado Patrimonialista e República burocrático-constitucionalista. 
 
(E) República Velha, Ditadura corporativa e Democracia neoliberal. 

 
 
13. O território do Amapá foi criado em um contexto de centralização político-administrativa e ideologia nacionalista. A Carta 

constitucional que determinou a existência de Territórios Federais indicou que estes 
 

(A) estavam desvinculados dos antigos estados aos quais pertenciam até então e deveriam adotar leis soberanas e 
autônomas, ainda que em desacordo com a Constituição Federal.  

 
(B) precisavam ser protegidos por tropas especiais das Nações Unidas, de modo que as fronteiras fossem fechadas à 

imigração e ao comércio local, a fim de dirimir o caos social e garantir a segurança do país. 
 
(C) podiam se fundir em uma única unidade federativa  de forma a constituir um distrito federal forte do ponto de vista político e 

econômico, ainda que descentralizado geograficamente. 
 
(D) eram criados em nome da defesa nacional, a partir de partes desmembradas de estados (unidades federativas) já 

existentes, com administração regulada por Lei Especial. 
 
(E) seriam novamente reincorporados aos estados aos quais haviam pertencido, caso não se cumprissem a curto prazo 

algumas metas de desenvolvimento  econômico e populacional fixadas por leis federais.  
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14. O Tratado de Amiens (1802), que envolveu as potências europeias em luta contra Napoleão Bonaparte, teve impacto no 
contexto de disputas entre França e Portugal em relação ao território atual do Amapá, ao determinar que as fronteiras entre as 
possessões francesas e portuguesas seriam 
 
(A) negociadas a longo prazo entre França e Portugal, em função do histórico de ocupação de cada país na região e da 

predominância de habitantes de uma ou de outra nacionalidade em cada parte do território. 
 
(B) definidas pelo Rio Araguari, cabendo o território ao norte para os franceses e ao sul para os portugueses, com navegação 

livre pelo mesmo rio para os barcos de ambos países. 
 
(C) estipuladas definitivamente por uma arbitragem internacional, uma vez que os dois países não conseguiam chegar a um 

consenso sobre a fatia do território que correspondia a cada nação. 
 
(D) demarcadas pelo curso do rio Caciporé, ao norte do qual ficaria assegurada a parte a ser anexada à Guiana Francesa, 

cabendo a Portugal o domínio do resto do território. 
 
(E) estabelecidas pela Inglaterra que, interessada em firmar um acordo de paz com a França, reconhecia que esse país, 

juntamente com a Espanha, deveria ter a posse do Amapá, pelos esforços colonizatórios empreendidos. 
 
 

Geografia do Amapá 
 

15. É considerado elemento importante da geografia física de Macapá a presença 
 

(A) dos terraços cristalinos levemente inclinados na direção norte-sul devido a ação combinada da erosão fluvial e pluvial. 
 
(B) do estuário do rio Araguari que fornece ao litoral densa camada de sedimentos aluviais em fase de forte consolidação. 
 
(C) de extensa planície formada por terrenos cristalinos antigos com idade semelhante àqueles que formam a serra da 

Lombarda. 
 
(D) de inúmeras colinas de origem sedimentar que apresentam escarpas íngremes e permanentemente sujeitas à erosão. 
 
(E) de pequenas falésias, baixas, esculpidas nos sedimentos terciários do Grupo Barreiras na região urbana da capital até a 

cidade de Santana. 
 

 
16. Considere o gráfico abaixo: 
 

  
          (IBGE) 

 
 A leitura do gráfico e os conhecimentos sobre as condições socioeconômicas de Macapá permitem afirmar que 
 

(A) o aumento da população da capital tem forte relação com a elevação das taxas de fecundidade e de natalidade, estimu-
ladas pela melhoria das condições de vida da população da capital e do estado. 

 
(B) o forte crescimento demográfico promoveu uma rápida e pouco planejada urbanização, que tem sido responsável pelo 

aparecimento de moradias precárias e pelas graves deficiências na infraestrutura urbana. 
 
(C) no período estudado a capital conheceu rápida expansão econômica, principalmente com a implantação de projetos no 

setor industrial que passaram a atrair elevado número de migrantes de outras regiões do país. 
 
(D) o crescimento demográfico da capital ocorreu de forma desigual, entre os anos de 2000 e 2017, fato que garantiu à zona 

rural atingir cerca de 40% da população do município. 
 
(E) o ritmo de crescimento demográfico deve garantir aumento das atividades econômicas, principalmente aquelas relaciona-

das ao bem-estar da população, reduzindo os movimentos de emigração. 
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17. Considere as afirmativas abaixo sobre as atividades industriais de Macapá-Santana: 
 
 I. Um dos principais problemas para o avanço da industrialização é a insuficiente oferta de energia elétrica necessária ao 

funcionamento de máquinas pesadas. 
 
 II. O parque industrial instalado na capital privilegiou o setor da indústria de bens de equipamento, superando o tradicional 

parque industrial de Belém.  
 
 III. As deficiências no setor de transporte terrestre e a distância entre o parque industrial e os centros consumidores do 

interior dificultam a instalação de novas indústrias. 
 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) II e III. 
 
(B) I. 
 
(C) I e II. 
 
(D) II. 
 
(E) I e III. 

 

 
18. Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano, em 2013, Macapá apresentou o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) de 

0,733, o maior do estado, superando os municípios de Serra do Navio e Santana, respectivamente, 2
o
 e 3

o
 do estado. 

 

 O IDH-M é uma medida que incorpora elementos como 
 

(A) profissão e educação. 
 
(B) atividades do setor primário e taxa de fertilidade. 
 
(C) nível de emprego e saúde. 
 
(D) educação e esperança de vida. 
 
(E) renda e estrutura etária. 

 
 

Legislação Específica de Macapá  
 
 

19. A Lei Complementar n
o
 122/2018 assegura ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos Municipais, em defesa de di-

reito ou interesse legítimo, chamado direito de petição. Do indeferimento desse pedido 
 

(A) caberá pedido de reconsideração, que poderá ter efeito suspensivo. 
 
(B) caberá recurso ordinário, que poderá ter efeito suspensivo. 
 
(C) caberá agravo, que não poderá ter efeito suspensivo. 
 
(D) caberão embargos de declaração, que não poderão ter efeito suspensivo. 
 
(E) caberão embargos infringentes, que não poderão ter efeito suspensivo. 

 
 
20. Considere os seguintes atos que podem eventualmente ser praticados por um servidor do município de Macapá: 

 
 I. Revelar segredo do qual se apropriou em razão do cargo. 

 
 II. Valer-se do cargo ou função para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. 

 
 III. Atuar, como procurador ou intermediário, junto às repartições públicas municipais, salvo quando se tratar de benefícios 

previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro. 
 

 IV. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. 
 

 V. Inassiduidade habitual. 
 

 Conforme dispõe a Lei Complementar n
o
 122/2018, a punição prevista para cada um desses atos é, respectivamente, 

 
(A) suspensão − suspensão − suspensão − suspensão e suspensão. 
 
(B) demissão − suspensão − demissão − suspensão e demissão. 
 
(C) demissão − demissão − demissão − demissão e demissão. 
 
(D) suspensão − demissão − suspensão − demissão e suspensão. 
 
(E) demissão − demissão − suspensão − suspensão e demissão. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICOS 

 
21. É comum familiares e/ou cuidadores tratarem idosos de modo infantilizado, realizando as atividades por eles, em um processo 

de superproteção ou ainda de impaciência em relação ao maior tempo que utilizam para realizar atividades diárias. Esse 
contexto é prejudicial ao idoso, tanto pelo excesso de zelo, quanto pelo risco de hostilidade. Nessas situações, familiares e a 
sociedade em geral deveriam participar de oficinas que trabalhassem orientações relacionadas 

 
(A) aos direitos dos idosos, estratégias que favoreçam maior protagonismo e autonomia do idoso. 

(B) aos cuidados paliativos e geriátricos, para assegurar a saúde física e emocional do idoso. 

(C) à memória, pois o processo de superproteção pode ser considerado cuidado e demonstração de afeto. 

(D) a doenças cardíacas e diabetes, pois são doenças comuns em idosos. 

(E) à perda e ao luto. 
 
 
22. O aumento do número de acidentes/quedas com pessoas idosas é considerado um problema de saúde pública e tem recebido 

constante atenção multiprofissional para a problemática envolvida, pois atinge diretamente a capacidade funcional do idoso, que 
está relacionada 

 
(A) aos índices de massa muscular, força física e capacidade de realização de atividades aeróbicas. 
 
(B) à capacidade de realizar atividades físicas e esportivas, ausência de quadro demencial e doenças crônicas. 
 
(C) à independência emocional e financeira, tornando o idoso apto a gerir parcialmente a própria vida. 
 
(D) à independência e autonomia funcional, ou seja, ter habilidade para executar tarefas do cotidiano, estando apto a decidir e 

delegar funções. 
 
(E) aos aspectos motores e menor risco de desenvolvimento de quadro demencial. 

 
 
23. O uso de metodologias participativas para o desenvolvimento de trabalhos grupais no campo da promoção da saúde é eficaz 

para trabalhar questões que tendem a ser mais complexas: sexualidade, violência, violação de direitos, uso e abuso de drogas. 
Essas metodologias visam 

 
(A) capacitar coordenadores de grupos direcionados à sensibilização de informações técnicas para o trabalho com jovens e 

pessoas em situação de violência. 
 
(B) empregar técnicas que facilitem a vivência de sentimentos e percepções sobre os temas, ressignificando valores e 

conhecimentos que impliquem na possibilidade de mudança. 
 
(C) o desenvolvimento de dinâmicas de grupo, direcionadas ao trabalho com resoluções de problemas e desenvolvimento de 

habilidades sociais. 
 
(D) o uso de técnicas de psicoterapia de grupo preventivas que podem ser desenvolvidas com a participação tanto de grupos 

homogêneos ou heterogêneos. 
 
(E) o uso de técnicas e recursos mais formais e direcionados que favoreçam a aprendizagem por meio da experimentação e 

vivência. 
 
 
24. Na vida cotidiana, ou no contexto profissional, tem sido comum a existência de conflitos de opiniões, discussões ou incom-

preensões acerca de atitudes pessoais ou atividades profissionais. Uma das ferramentas possíveis para facilitar a comunicação 
é a mediação de conflitos por meio da assertividade que 

 
(A) é uma estratégia de resolução de problemas mediada pelo autoconhecimento. 

(B) está relacionada à ambiguidade do sentir e agir nos processos de comunicação. 

(C) implica na capacidade de identificar o problema, perceber e comunicar o sentimento da outra pessoa. 

(D) se refere a autoinstrução de modo a favorecer a regulação dos sentimentos. 

(E) envolve a expressão direta de sentimentos e opiniões, sem causar constrangimentos. 
 
 
25. Uma mãe procura a psicóloga para pedir um parecer/laudo que foi solicitado pela professora de seu filho que se encontra no 

ensino fundamental, com intuito de compreender o estado emocional da criança, pois há uma suspeita de comprometimento 
psicológico/psiquiátrico. A psicóloga orienta a mãe com o propósito de entender a finalidade do documento, pois há uma 
diferença específica entre os dois documentos: 

 
(A) Parecer e laudo são relatórios técnicos que descrevem estados emocionais e avaliação psicométrica. 
 
(B) Parecer e laudo são documentos psicológicos que, de acordo com a Resolução n

o
 007/2003, possuem finalidades e 

conceitos semelhantes. 
 
(C) Parecer é uma manifestação técnica fundamentada e resumida sobre uma questão focal. E o laudo se refere a um 

relatório/documento minucioso que pode descrever uma avaliação psicológica. 
 
(D) A elaboração e produção de documentos por profissionais no SUAS deve ser orientada pelo princípio da interdisci-

plinaridade. 
 
(E) Parecer é um documento que descreve uma avaliação minuciosa e conclusiva sobre uma queixa específica e laudos são 

documentos direcionados aos peritos. 
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26. O desenvolvimento da educação especial de qualidade nas escolas é um grande desafio para atuação dos professores. Quando 
nos referimos a alunos residentes em Quilombolas, observa-se uma situação de maior isolamento e invisibilidade, por falta de 
acesso aos recursos disponíveis. 

 
 Dentre as afirmativas abaixo, as temáticas relacionadas à interface entre a educação especial e educação escolar quilombola 

são: 
 
 I. Os direitos assegurados na Resolução n

o
 8, de 20 de novembro de 2012, definem as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Escolar Quilombola na Educação Básica. 
 
 II. As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar garantem apoio técnico pedagógico aos estudantes, recursos 

didáticos e tecnológicos em âmbito geral. 
 
 III. Essa interface ainda não ocorre porque as escolas de quilombos ainda são precárias no país. 
 
 IV. A Resolução n

o
 8 garante que o trabalho precisa ser realizado a partir da escuta das famílias e do contexto sociocultural 

das comunidades. 
 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) III. 
 
(B) I e IV. 
 
(C) I e II. 
 
(D) III e IV. 
 
(E) II e III. 

 
 
27. Muitas comunidades quilombolas ainda desconhecem os programas e serviços específicos a elas destinadas. A falta de in-

formação aliada à burocratização continuam sendo impedimentos para o exercício da cidadania. O Programa Brasil Quilombola 
dá visibilidade e relevância às políticas públicas, e a partir de seu desdobramento, a Agenda Social Quilombola (Decre-
to n

o
 6261/2007) descreve ações pautadas em quatro eixos: 

 
(A) acesso à terra; qualidade de vida; inclusão produtiva e desenvolvimento local; direitos e cidadania. 
 
(B) habitação; infraestrutura e saneamento; eletrificação e edificação; comunicação e cidadania. 
 
(C) seguridade social; políticas públicas de saúde; previdência social; assistência social. 
 
(D) regularização fundiária das áreas de quilombo; seguridade social; infraestrutura e saneamento; assistência social. 
 
(E) direitos; cidadania; regularização fundiária das áreas de quilombo; regularização de convênios de saúde. 

 
 
28. No que se refere a filhos de refugiados, as garantias ao direito ao acesso à documentação e regulamentação dos pais e res-

ponsáveis é respaldado 
 

(A) pelo ECA, que discorre sobre os direitos de todas as crianças e adolescentes. 
 
(B) pelo Comitê das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança desacompanhadas, principalmente afegãs e sírias. 
 
(C) por múltiplos fatores – socioeconômicos, culturais e políticos, previstos pelo ECA. 
 
(D) pela a nova lei de imigração (Lei n

o
 13.445, de 24 de maio de 2017). 

 
(E) pelos direitos constitucionais internacionais e Estatuto da Criança e do Estrangeiro. 

 
 
29. Alguns países passaram a empregar medidas para conter a entrada de pessoas por suas fronteiras ou áreas que lhes dão 

acesso, com propósito de regular controle migratório. Essas medidas ferem diretamente os direitos dos refugiados e o Princípio 
de non-refoulement, que se refere à 

 
(A) solicitação de refúgio de pessoas que possuem orientação sexual homossexual e vivem em contextos de violação direitos. 
 
(B) transferência do refugiado ou solicitante de refúgio para os territórios onde ele possa ser acolhido em segurança. 
 
(C) atenção no cuidado de pessoas que estão sob o risco de tortura, tratamentos ou penas cruéis, bem como de violação aos 

seus direitos humanos. 
 
(D) garantia de acolhimento e o direito de reconhecimento jurídico do status de refugiado. 
 
(E) proibição dos Estados de devolverem um refugiado ou solicitante de refúgio para os territórios em que sua vida ou 

liberdade estão cerceadas. 
 
 
30. Questionário é um instrumento de coleta de dados usado em pesquisas 
 

(A) quantitativas, com perguntas complexas e extensas para facilitar a tabulação de dados. 
 
(B) qualitativas, com perguntas objetivas, em escalas, com número de questões limitadas.  
 
(C) exploratórias, com perguntas personalizadas, facilitando a emissão de opinião. 
 
(D) quantitativas com perguntas simples, precisas, evitando formulações ambivalentes e sugestivas.  
 
(E) qualitativas, com questões fechadas que abordem o tema central do problema pesquisado.  
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31. De acordo com os princípios e diretrizes éticos, para a realização de pesquisas científicas: 
 
 I. Deve-se considerar as vulnerabilidades psicossociais, riscos e benefícios da pesquisa na definição do objeto e população 

estudada.  
 II. Todas as pesquisas propostas pela equipe multiprofissional devem ser submetidas a um Comitê de Ética em Pesquisa. 
 
 III. A participação de população mais vulnerável socialmente deve ser atrelada a uma remuneração. 
 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I e II. 

(B) I. 

(C) II.  

(D) III. 

(E) II e III. 
 
 
32. Preconiza-se que as ações do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) sejam norteadas por alguns princípios, dentre os 

quais: 
 

(A) A equidade preconiza que todas as pessoas sejam atendidas em suas necessidades específicas, buscando-se a 
equivalência em relação à diversidade de gênero, idade, escolaridade, moradia e cultura. 

 
(B) A universalidade diz respeito à ampla divulgação de informação dos serviços, programas e condicionantes para que 

indivíduos e famílias possam ser beneficiárias. 
 
(C) A acessibilidade alerta para a importância do acesso aos serviços e programas sem necessidade de contribuição 

monetária ou qualquer tipo de contrapartida.  
 
(D) A integralidade visa ofertar as ações de proteção social básica e especial para todas as pessoas beneficiárias dos 

programas do SUAS. 
 
(E) A intersetorialidade deve garantir o acesso a rede de serviços de acordo com todas as necessidades de cada indivíduo e 

família. 
 
 
33. Considerando-se as proposições da Política Nacional da Assistência Social e do Sistema Único da Assistência Social, a 

Proteção Social Básica 
 

(A) visa à proteção social de famílias que comprovem sua situação de pobreza extrema e exclusão social, sem necessidade 
de benefício continuado. 

 
(B) caracteriza-se pela atenção a indivíduos e famílias que sofreram violência intrafamiliar em função da fragilidade dos 

vínculos afetivo-sociais.  
 
(C) visa à prevenção de situações de maior vulnerabilidade social de indivíduos, famílias e comunidades, bem como o cuidado 

sócio assistencial. 
 
(D) oferta serviços de proteção social no domicílio para mulheres, crianças e idosos que tiveram seus direitos violados e têm 

dificuldade de acesso às unidades referenciadas. 
 
(E) busca o restabelecimento de vínculos familiares, sociais e comunitários de pessoas em medida socioeducativa e em 

liberdade assistida. 
 
 
34. A Proteção Social Especial está organizada em torno do grau de complexidade, sendo a  
 

(A) média e alta complexidade definidas com base na autoavaliação das famílias no que se refere a necessidades sociais 
básicas. 

 
(B) alta complexidade definida a partir do grau de necessidades básicas, da hipossuficiência socioeconômica familiar e da 

ameaça de violação de direitos. 
 
(C) média complexidade baseada na avaliação do grau de ruptura dos vínculos familiares e na garantia de proteção integral. 
 
(D) média complexidade a atenção dirigida a pessoas e famílias com direitos violados, mas sem necessidade de abrigamento 

por se encontrarem com vínculos familiares e sociais ainda preservados. 
 
(E) alta complexidade quando o grupo assistido é formado por pessoas com deficiência e idosos com vínculos comunitários 

preservados, mas com direitos básicos violados. 
 
 
35. O Ministério da Saúde, em 2008, com a portaria 154, criou os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) com a intenção de 

ampliar o alvo das ações da atenção básica. Nesse sentido é correto afirmar: 
 

(A) O objetivo principal do NASF é ampliar o alcance e a resolutividade na atenção primária e secundária, facilitando o acesso 
à saúde. 

 
(B) A tarefa principal do NASF é reforçar apenas três diretrizes, são elas: integralidade, interdisciplinaridade e inter-

setorialidade. 
 
(C) Os psicólogos, inicialmente, tiveram pouca participação na construção do trabalho em equipes interdisciplinares de Saúde 

da Família, mas estão cada vez mais participativos nessas equipes. 
 
(D) Os NASF contam com diretrizes específicas e uma sistematização do trabalho em equipes que torna possível reproduzi-lo 

em diversas regiões. 
 
(E) Cada NASF precisa ter pelo menos um profissional de Saúde Mental, tendo em vista a importância das ações nessa área. 
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36. No DSM-5 o Transtorno do Espectro Autista (TEA) diz respeito aos fenômenos relacionados ao autismo na infância e seu 
diagnóstico 

 
(A) só pode ser realizado na primeira infância, a partir dos três anos de idade. 
 
(B) deve confrontar dois indicadores: prejuízos na comunicação com alteração nas interações sociais; interesses restritos e 

repetitivos. 
 
(C) pode ter como caráter decisivo a presença de um aspecto degenerativo com uma deterioração comportamental. 
 
(D) não considera fatores culturais e socioeconômicos, por não se mostrarem relevantes.  
 
(E) na adolescência aponta para um risco aumentado de suicídio. 

 
 
37. Dentre os conceitos centrais que embasam as ações da Psicologia e da equipe multiprofissional na Assistência Social, enten-

de-se que 
 

(A) a comunidade diz respeito à periferia onde vivem indivíduos e famílias com alto grau de pobreza e vulnerabilidade social. 
 
(B) a matricialidade familiar deve ser formada por um agrupamento de pessoas com vínculos consanguíneos que constitua 

uma unidade socioeconômica. 
 
(C) o território é um espaço e lugar social onde moram pessoas que possuem vínculos afetivo-sociais-comunitários e 

interesses coletivos. 
 
(D) o território e comunidade são sinônimos e fazem referência ao espaço geográfico que delimita as ações da Proteção Social 

Básica. 
 
(E) a família é definida pela situação e status formal de conjugalidade, seja entre casais heterossexuais ou homossexuais. 

 
 
38. Com base na Psicologia Social Comunitária, as ações desenvolvidas pelos psicólogos na Assistência Social são caracterizadas 
 

(A) pela valorização do saber local e dos recursos individuais, coletivos e comunitários na construção de respostas frente aos 
problemas vividos no cotidiano. 

 
(B) por serem diretivas na orientação de indivíduos e grupos para resolutividade de problemas enfrentados no dia a dia. 
 
(C) pela oferta de atendimento psicoterápico individual ou grupal para prevenção de situações de risco e vulnerabilidade 

social. 
 
(D) pelo treinamento continuado para o desenvolvimento de empoderamento e enfrentamento de situações de exploração e 

abuso de poder. 
 
(E) pela utilização de técnicas cognitivas para o desenvolvimento de potencialidades sociais e comunitárias das famílias em 

situação de pobreza. 
 
 
39. O cuidado multiprofissional a pessoas em situação de rua demanda articulação entre o SUS e SUAS, para o qual conta com 
 

(A) o CAPSad destinado ao tratamento e abrigamento de pessoas com ruptura de vínculos familiares em uso abusivo de 
álcool e outras drogas, associado a transtornos mentais. 

 
(B) a Abordagem Social realizada por educadores sociais no Serviço Especializado que avalia as demandas psicossociais e 

faz intervenções no âmbito da saúde mental. 
 
(C) o Centro Pop que é um serviço de alta complexidade voltado para a atenção integral a pessoas em situação de rua com 

uso abusivo de álcool. 
 
(D) o Centro Especializado para triagem e atendimento jurídico em articulação com a Defensoria Pública. 
 
(E) o Atendimento de Equipe Especializada que visa à escuta qualificada, à reintegração sociofamiliar, à inclusão social e à 

construção de projeto de vida. 
 
 
40. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Tipificação Nacional de Serviços So-

cioassistenciais, a Proteção Social Básica e a Especial devem ser ofertadas de modo a atender a diversidade de demandas da 
matricialidade familiar. Nesse sentido é correto afirmar que 

 
(A) os Centros-Dia são unidades referenciadas no atendimento à proteção social especial de pessoas idosas que sofreram 

negligência, abandono familiar ou isolamento social. 
 
(B) o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família contempla as necessidades de proteção social especial por focar 

no cuidado e fortalecimento dos vínculos sociais e familiares. 
 
(C) o Serviço de Proteção a Adolescentes que cometeram infrações e prestam serviço à comunidade visa contemplar a 

proteção social básica com base na vulnerabilidade social e demandas dos jovens e suas famílias. 
 
(D) o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora é destinado a crianças e jovens em medida protetiva, orientado pelos 

princípios do ECA, priorizando-se a temporalidade e a reintegração familiar. 
 
(E) o Bolsa Família foi criado para atender família em situação de vulnerabilidade econômica com filhos em idade escolar e 

risco social. 
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41. Crianças em situação de abrigo devem ter especial atenção no que se refere à constituição psíquica e aos vínculos da primeira 
infância. São ações que visam essa atenção: 

 
 I. Contato físico com a criança acompanhado de falas do cuidador que atribuam sentido ao que está ocorrendo, princi-

palmente nos momentos de cuidados básicos. 
 
 II. Realizar um “diário da criança”, uma vez que este pode complementar a sua história. 
 
 III. Um bom treinamento com a equipe, para que a rotatividade dos cuidadores não impacte significativamente na qualidade 

das relações estabelecidas com a criança, fazendo com que não perceba a troca de pessoas. 
 
 IV. Um trabalho com os pais, com encontros sistemáticos, no sentido de conversar sobre o desenvolvimento e planejar o 

retorno da criança para casa. 
 
 Está correta o que se afirma APENAS em 
 

(A) I, II e III. 
 
(B) II, III e IV. 
 
(C) I, II e IV. 
 
(D) III e IV. 
 
(E) II e III. 

 
 
42. Segundo o DSM-V, o Transtorno da Personalidade Antissocial tem como característica 
 

(A) o surgimento na infância ou no início da adolescência e o ajustamento às normas sociais na vida adulta. 
 
(B) comportamentos relacionados a falsidade e a manipulação nas relações sociais, além de um padrão difuso de indiferença 

aos outros. 
 
(C) uma atitude comportamental manipuladora aprendida e aprimorada socialmente, que não sofre influência genética. 
 
(D) fatores de risco para o desenvolvimento de comportamentos antissociais que são os mesmos para crianças e 

adolescentes de ambos os sexos. 
 
(E) o diagnóstico realizado na infância a partir dos sintomas relacionados ao comportamento antissocial de isolamento. 

 
 
43. Considere as assertivas abaixo no que se refere as políticas de atendimento à infância e adolescência, que visam à integração 

de objetivos e formas de ação em relação ao público-alvo. 
 
 I. O ECA distribui as políticas de atendimento a criança e adolescentes em unicamente 2 linhas de ação: as políticas sociais 

básicas e as políticas de proteção. 
 
 II. Há necessidade de uma complementariedade entre a intervenção do Estado e privada, no atendimento as políticas de 

direitos da infância e adolescência. 
 
 III. Organizações não governamentais entraram em cena no campo do atendimento às políticas sociais à infância e à 

juventude e estão sempre alinhadas com as políticas públicas. 
 
 IV. É importante a avaliação e transparência das ações e a prestação de contas à comunidade, sempre no sentido de atingir 

mais autonomia no desenvolvimento individual e coletivo. 
 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I e IV. 

(B) I e II. 

(C) II e III. 

(D) III e IV. 

(E) II e IV. 

 
 
44. Bowlby afirma que o apego ocorre a partir dos primeiros contatos entre o bebê e sua mãe ou cuidador, no sentido de assegurar 

a satisfação do bebê. Em relação ao comportamento de apego na perspectiva de sua teoria, é correto afirmar que 
 

(A) uma das maneiras de avaliar o comportamento de apego de um bebê é por meio da técnica de laboratório situação 
estranha. 

 
(B) o primeiro estágio do desenvolvimento é o de confiança básica versus desconfiança. 
 
(C) a ansiedade de separação que surge na criança por volta dos oito meses é um indicador de que o bebê está submetido a 

alguma situação de estresse. 
 
(D) quando o bebê apresenta um apego desorganizado demonstra pouca emoção e não se mobiliza em relação a ausência e 

retorno da mãe ou cuidador. 
 
(E) um ciclo de apego inseguro é muito difícil de ser interrompido, uma vez os bebês têm dificuldade de lidar com situações 

estressantes. 
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45. Os direitos de cidadania dos indivíduos, grupos, famílias e comunidades assistidas pela Política Nacional da Assistência Social 
estão atrelados aos direitos humanos e aos direitos constitucionais, de tal modo que 

 
(A) a garantia dos direitos constitucionais das famílias assistidas é definida a partir da gestão política e do controle social. 
 
(B) é direito das famílias a inserção nos programas sociais da proteção social básica, a partir da qual poderá ter outros direitos 

de acordo com os condicionantes de entrada e permanência no sistema. 
 
(C) os direitos sociais das famílias assistidas são definidos e garantidos com base na avaliação socioeconômica realizada pela 

equipe multidisciplinar. 
 
(D) deve-se garantir reintegração social e familiar a pessoas em situação de risco e vulnerabilidade psicossocial. 
 
(E) deve-se garantir a atenção digna, o acesso à informação, a convivência comunitária e o atendimento pelos serviços e 

programas de acordo com a especificidade da demanda. 
 
 
46. Sobre Políticas Públicas é correto afirmar: 
 

(A) As Políticas de Saúde e de Assistência Social divergem quanto aos princípios e diretrizes em função de suas 
especificidades. 

 
(B) A questão social precisa ter visibilidade e entrar na agenda política para demandar a criação e implementação da política 

pública. 
 
(C) A avaliação dos resultados de uma política pública depende de sua completa implementação pelas esferas federal, 

estadual e municipal. 
 
(D) Como Política contributiva, a Assistência Social visa reparar e superar as desigualdades sociais.  
 
(E) Em sua concepção teórica, a política pública tem um ciclo que envolve sua criação, implementação, avaliação e não 

extinção.  
 
 
47. De acordo com o DSM-V, o Transtorno da Conduta é diagnosticado na infância e adolescência e se coloca como um dos 

motivos de encaminhamento psiquiátrico, em relação ao diagnóstico, é correto afirmar que 
 

(A) na maioria dos casos, está associado a outros transtornos que surgem na vida adulta. 
 
(B) quando tem início na adolescência, há uma propensão maior de apresentar esse transtorno na vida adulta. 
 
(C) apresenta comportamento de submissão a adultos e figuras de autoridade. 
 
(D) depois de transgredir as regras, o indivíduo mostra-se ansioso e preocupado com as consequências. 
 
(E) os fatores de risco abrangem rejeição, negligência e/ou violência parental, abuso físico ou sexual, disciplina agressiva e 

mudanças frequente de cuidadores. 
 
 
48. No que se refere ao Transtorno por uso de álcool, de acordo com o DSM-V,  
 

(A) os indivíduos que apresentam uma alta sensibilidade ao álcool têm maior chance de desenvolver dependência. 
 
(B) na grande maioria dos casos se desenvolve antes dos 30 anos de idade, os diagnósticos mais graves são uma pequena 

parcela, em geral tem um prognóstico promissor. 
 
(C) dificilmente estão associados a outros transtornos psiquiátricos. 
 
(D) os fatores de risco são pouco estabelecidos.  
 
(E) raramente está relacionado a uma maior incidência de tentativas de suicídio.  

 
 
49. No que se refere ao processo de adoção, com base no ECA, é correto afirmar: 
 

(A) Para que a adoção aconteça será necessária a autorização dos pais ou representante legal do adotando. 
 
(B) Existem direitos estabelecidos referentes a adoção por casais homossexuais. 
 
(C) Somente crianças maiores de 12 anos podem ser ouvidas por equipe interprofissional.  
 
(D) A guarda, invariavelmente, autoriza a dispensa do cumprimento do estágio de convivência. 
 
(E) Os divorciados não poderão adotar sob nenhuma circunstância. 

 
 
50. Políticas de proteção à família parecem não ser suficientes para evitar as condições de vulnerabilidade e risco que impactam 

diretamente o cotidiano das famílias, assim é correto afirmar: 
 

(A) A violência doméstica caracteriza-se como o motivo mais importante que leva crianças e adolescentes a serem abrigadas. 
 

(B) Quando a criança for encaminhada para uma situação de acolhimento será preferível que esse se dê via institucional em 
detrimento a famílias substitutivas. 

 
(C) É necessário considerar as mudanças do ponto de vista sociocultural e uma diversidade de modos de viver em família. 

 
(D) O Estatuto da Criança e do Adolescente não assegura à mãe o direito ao sigilo sobre o nascimento do bebê. 

 
(E) Quando um dos pais é acusado criminalmente perde-se automaticamente o poder familiar. 
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