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1. Leia o texto a seguir:
A gestão democrática é um grande desafio para a
construção de uma escola em que todos os seus
segmentos sejam contemplados, em especial os alunos,
que em última análise são o sentido de toda escola.
Considera-se também, aqui, que a democracia passou a
ser, em tese, o escopo de toda a gestão dos órgãos
públicos do país a partir da abertura democrática do
Brasil na década de 1980.
Na perspectiva da gestão democrática na educação, é
imprescindível a participação da família, dos educandos,
dos professores, dos funcionários e entidades
representativas da comunidade onde as escolas se
localizam. Somente com a participação efetiva destes
segmentos é que as decisões podem refletir os anseios
desta comunidade.
A escola se constitui em um espaço de contradições,
diferenças e encontros de grupos sociais com diferentes
dinâmicas culturais, religiosas, familiares etc. Esses
grupos deveriam articular-se, em aprendizagens
coletivas, a partir dos princípios da convivência
democrática, promovendo a cultura participativa.
Contudo, salienta-se, essa cultura participativa não
poderá ser imposta por diretrizes e regulamentos ou
mesmo por gestores, pois perder-se-ia o princípio
próprio da democracia. Ela deverá ser construída no
debate, no conflito de ideais, na argumentação, em uma
dinâmica construída pelos próprios membros que
compõem a organização escolar.
(Texto adaptado de DA ROCHA, Jefferson Marçal; HAMMES, Lúcio
Jorge. Gestão e democracia em uma escola pública. Revista
Brasileira de Política e Administração da Educação - Periódico
científico editado pela ANPAE, [S.l.], v. 34, n. 2, p. 635-652, set. 2018.
ISSN 2447-4193. Disponível em:
<https://seer.ufrgs.br/rbpae/article/view/75273/49659>. Acesso em: 10
mar. 2019. doi: https://doi.org/10.21573/vol34n22018.75273.)

I. O espaço escolar contém contradições, e é
necessário
que
essas
contradições
sejam
normatizadas e organizadas pelo grupo de gestão
para que se tenha um bom resultado da participação
de professores, alunos e funcionários nos debates.
II. Uma gestão escolar democrática implica considerar
todos os segmentos do espaço escolar, entre eles
professores, alunos, funcionários e comunidade, em
toda sua diversidade.
III. A escola já é um espaço amplamente democrático,
onde apenas falta uma gestão rígida e adequada para
aperfeiçoá-lo.
IV. A argumentação, o debate de ideias entre os diversos
segmentos do espaço escolar, a saber, alunos,
professores, funcionários e comunidade são
essenciais para a construção de uma escola
democrática, que atende à diversidade desse
espaço.
De acordo com o texto acima:
a) Apenas assertiva I está correta.
b) Apenas assertivas I, II e IV estão corretas.
c) Apenas assertivas II e IV estão corretas.
d) Apenas assertivas I, III e IV estão corretas.
2. Assinale a alternativa que possui erros de flexão:
a) Todas as sextas-feiras nos reunimos para dançar.
b) Dizem que as bananas-pratas têm menor índice de
calorias e mais potássio.
c) Os esforços mostraram-se inúteis, apesar das
tentativas da oficiala de resolver as questões mais
complexas sobre o uso dos aparelhos pelos
cidadãos.
d) Girassóis, amores-perfeitos e sempre-vivas são as
flores que mais me encantam!
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3. Leia as três assertivas a seguir:
I. A menina tinha bochechas grandes e rosadas, e
corria pelas ruas, feliz, com a mochila nas costas, em
direção à escola.
II. Sem nenhuma habilidade para os negócios, ele tinha
um jeito assustadiço e sentava-se à mesa com os
cotovelos enterrados e a cabeça baixa.
III. Caminhando entre os origamis harmoniosamente
colocados sobre as mesas, Mariano levava seu
trabalho para a mesa de exposições.
Assinale a alternativa correta:
a) I contém um erro de acentuação, enquanto II e III
contém erros ortográficos.
b) I e II contém erros de ortografia e II contém um erro
de acentuação.
c) I, II e III não contém erros de ortografia nem de
acentuação.
d) I, II e III contém erros de ortografia e acentuação.
4. Assinale a alternativa que completa as frases a seguir
com a concordância correta:
I. ........................ Maria e alunos sobre as tarefas.
II. Nós, vocês e eles .............................juntos ao
trabalho.
III. Ela trazia roupa e chapéu ...............................
IV. Senhor
Promotor,
Vossa
Excelência
está
............................
a) Conversaram – foram – impecável – equivocada.
b) Conversou – foram – impecável – equivocada.
c) Conversou – fomos –impecáveis – equivocado.
d) Conversaram – fomos – impecáveis – equivocada.
5. Leia o texto a seguir:
Aos poucos o dia vai-lhe (1) entrando pelo corpo. Ouve
um ruído de folhas secas pisadas. Passos longínquos,
miúdos e apressados. Uma criança corre na estrada,
pensa. De novo, o silêncio. Diverte-se (2) um momento
escutando-o (3). É absoluto, como de morte.
Naturalmente porque a casa é retirada, bem isolada.
Mas... e aqueles ruídos familiares de toda manhã? Um
soar de passos, risadas, tilintar de louças que anunciam
o nascimento do dia em sua casa? Lentamente vem-lhe
(4) à cabeça a ideia de que sabe a razão do silêncio.
Afasta-a (5), contudo, com obstinação.
(LISPECTOR, Clarice. O Triunfo. Em: MOSER, B. (Prefácio e
organização). Todos os contos, RJ: Rocco, 2016.

Os pronomes nos verbos de 1 a 5 se referem,
respectivamente a:
a) (1) ele ou ela; (2) ele ou ela; (3) o silêncio; (4) ele ou
ela; (5) a ideia.
b) (1) eles; (2) eles; (3) ele; (4) eles; (5) a ideia.
c) (1) ele ou ela; (2) ele ou ela; (3) a criança; (4) ele ou
ela; (5) o silêncio.
d) (1) ele ou ela; (2) ela; (3) a criança; (4) ela; (5) a razão.
6. Assinale a alternativa que contém o uso correto da crase:
a) Júlio chegou à casa depois de longa jornada. À essas
horas, as crianças já estavam na cama.
b) As aulas começam à partir das sete horas da manhã.
Não se atrasem!
c) Nos sentamos à mesa para podermos dar atenção às
crianças.
d) De cinco as sete horas teremos merenda, depois
desse horário fecharemos a cantina.
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7. Leia o trecho a seguir:
O relógio bate 9 horas. Uma pancada alta, sonora,
seguida de uma badalada (1) suave, um eco. Depois, o
silêncio. A clara mancha de sol se estende aos poucos
pela relva do jardim. Vem subindo pelo muro vermelho
da casa, fazendo brilhar a trepadeira em mil luzes de
orvalho (2). Encontra uma abertura, a janela. Penetra. E
apodera-se de repente do aposento, burlando (3) a
vigilância da cortina leve.
Luísa continua imóvel, estendida sobre os lençóis
revoltos, os cabelos espalhados no travesseiro. Um
braço cá, outro lá, crucificada pela lassidão (4). O calor
do sol e sua claridade enchem o quarto. Luísa pestaneja.
Franze as sobrancelhas. Faz um trejeito (5) com a boca.
Abre os olhos, finalmente, e deixa-os parados no teto.
(LISPECTOR, Clarice. O Triunfo. Em: MOSER, B. (Prefácio e
organização). Todos os contos, RJ: Rocco, 2016.

Assinale a alternativa que contém os sinônimos das
palavras sublinhadas e assinaladas de 1 a 5, de acordo
com o contexto:
a) pancada; rocio; ludibriando; prostração; esgar.
b) batida;
umidade;
aumentando;
devassidão;
carantonha.
c) balada; chuva; exagerando; coberta; jeito.
d) batida; calentura; enganando; procrastinação;
sorriso.
8. As palavras nas duplas a seguir: colher/colher;
cedo/cedo; absolver/absorver; censo/senso; são,
respectivamente:
a) homônimas homógrafas; homônimas perfeitas;
parônimas; homônimas homófonas.
b) parônimas; homônimas homógrafas; parônimas;
homônimas perfeitas.
c) homônimas perfeitas; homônimas homógrafas;
parônimas; homônimas homófonas.
d) homônimas homógrafas; homônimas homógrafas;
parônimas; parônimas.
9. Leia o trecho a seguir:
Por conseguinte (1), cabe à escola articular, com a
comunidade e as famílias, laços de integração com a
sociedade. A gestão dá-se em interação com o outro,
destarte (2) implica sempre em muito diálogo,
respeitando as peculiaridades e as finalidades da
proposta pedagógica que considera, outrossim (3), a
participação dos profissionais da educação na
elaboração do projeto pedagógico da escola e a da
comunidade escolar e local nos Conselhos Escolares.
Indica, concomitantemente (4), o direito e o dever de
garantir a participação dos sujeitos nos sistemas e nas
escolas públicas, como está na lei.

(Adaptado de ANCIUTTI, M.C.R. A gestão escolar: materialização de
uma política de gestão democrática. Revista de Administração
Educacional, Recife, v. 9, n. 2, fev. 2019. ISSN 23591382. Disponível
em:
<https://periodicos.ufpe.br/revistas/ADED/article/view/239952/31475>.
Acesso em: 11 mar. 2019.)

As palavras ou expressões enumeradas poderão ser
substituídas sem prejuízo do sentido do texto, pelas
palavras ou expressões a seguir:
a) logo – todavia – por conseguinte – contudo.
b) portanto – contudo – todavia – logo.
c) em consequência – porque – não obstante –
igualmente.
d) Assim – portanto – também – ao mesmo tempo.
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10. Leia as orações a seguir:
I. A aluna foi ajudada pela professora.
II. Olhei-me no espelho.
III. Ana Miranda escreveu muitos livros.
IV. Vende-se carro.
As orações acima estão, respectivamente na:
a) (I) Voz passiva analítica; (II) voz reflexiva; (III)
ativa; (IV) voz passiva sintética.
b) (I) Voz passiva analítica; (II) voz reflexiva; (III)
ativa; (IV) voz passiva analítica.
c) (I) Voz passiva sintética; (II) voz reflexiva; (III)
passiva analítica; (IV) voz ativa.
d) (I) Voz ativa; (II) voz reflexiva; (III) voz ativa; (IV)
passiva analítica.

voz
voz
voz
voz

11. Sobre a Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa
INCORRETA:
a) As ações e serviços de saúde, executados pelo
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou
mediante participação complementar da iniciativa
privada, serão organizados de forma regionalizada e
hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
b) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de
ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos
à saúde e de intervir nos problemas sanitários
decorrentes do meio ambiente, da produção e
circulação de bens e da prestação de serviços de
interesse da saúde.
c) Entende-se por saúde do trabalhador, um conjunto de
atividades que se destina, à promoção e proteção da
saúde dos trabalhadores, assim como visa à
recuperação e reabilitação da saúde dos
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos
advindos das condições de trabalho, desde que não
seja através de ações de vigilância epidemiológica ou
vigilância sanitária.
d) Entende-se por vigilância epidemiológica um
conjunto
de
ações
que
proporcionam
o
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer
mudança nos fatores determinantes e condicionantes
de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e
controle das doenças ou agravos.
12. Sobre a Lei nº 8.142/1990, assinale a alternativa correta:
a) O Conselho de Saúde, em caráter temporário e nãodeliberativo, é o órgão colegiado composto por
representantes do governo, prestadores de serviço,
profissionais de saúde e usuários, atua na formulação
de estratégias e no controle da execução da política
de saúde na instância correspondente, inclusive nos
aspectos econômicos e financeiros.
b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários
Municipais
de
Saúde
(CONASEMS)
terão
representação no Conselho Nacional de Saúde
somente em caráter extraordinário segundo
deliberação do Ministro da Saúde.
c) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro
anos com a representação dos vários segmentos
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as
diretrizes para a formulação da política de saúde nos
níveis correspondentes.
d) A representação dos usuários nos Conselhos de
Saúde e Conferências será paritária em relação a
metade do conjunto dos demais segmentos.
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13. Em relação à Norma Operacional da Assistência à
Saúde - NOAS – SUS 2001 (Portaria MS/GM nº 95 de 26
de janeiro de 2001), assinale a alternativa INCORRETA:
a) A assistência de alta complexidade será programada
no âmbito regional/estadual, e em alguns casos
macrorregional, tendo em vista as características
especiais desse grupo – alta densidade tecnológica e
alto custo, economia de escala, escassez de
profissionais especializados e concentração de oferta
em poucos municípios.
b) A garantia de acesso da população aos serviços não
disponíveis em seu município de residência é de
responsabilidade do gestor estadual, de forma
solidária com os municípios de referência,
observados os limites financeiros.
c) A Atenção de Média Complexidade compreende um
conjunto de ações e serviços ambulatoriais e
hospitalares que visam atender os principais
problemas de saúde da população, cuja prática
clínica demande a disponibilidade de profissionais
especializados e a utilização de recursos
tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico, que
não justifique a sua oferta em todos os municípios do
país.
d) A garantia de acesso aos procedimentos de alta
complexidade é de responsabilidade exclusiva do
Ministério da Saúde.
14. Assinale a alternativa correta sobre o Comprometimento
Neurocognitivo Leve devido à Demência de Alzheimer
(ou Doença de Alzheimer).
a) A taxa de prevalência desse transtorno aumenta até
os setenta anos de idade, mas, após isso, diminui
consideravelmente. Aos noventa anos de idade, essa
taxa se assemelha à taxa aos cinquenta anos de
idade.
b) A duração média da sobrevida, após o diagnóstico, é
cerca de 2 anos.
c) Este comprometimento corresponde a cerca de 25%
dos casos de demência.
d) Lesão cerebral traumática aumenta o risco de
desenvolver esta afecção.
15. Quanto à psicopatologia da memória nos principais
transtornos mentais, assinale a afirmativa INCORRETA:
a) No delirium, o paciente, quanto à atenção, está
hipotenaz, o que leva a uma hipomnésia de fixação.
Em virtude disso, a posteriori, haverá uma
hipomnésia lacunar, abrangendo o período do
rebaixamento do nível de consciência.
b) Na esquizofrenia é possível surgir uma hipomnésia
de fixação, em virtude de apatia e desinteresse
quanto ao mundo externo ou devido a um quadro de
grande ansiedade e agitação.
c) Em função do desinteresse em relação ao mundo
externo, a capacidade de fixação na depressão está
reduzida. Quando a inibição psíquica é muito intensa,
há também uma hipomnésia de evocação.
d) Na mania, há hipomnésia de evocação, associada à
hipermnésia de fixação, a qual está relacionada ao
estado de hipotenacidade e hipermobilidade de
atenção.
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16. Uma criança de 8 anos apresenta há 1 ano, sinais e
sintomas que preocupam seus pais. A criança
demonstra grande dificuldade em manter o foco durante
as aulas da escola e nas atividades domésticas à pedido
dos pais, apresentando distrações e erros por descuido.
Os pais referem que a criança parece estar “perdida em
pensamentos” quando alguém lhe dirige a palavra e se
distrai facilmente com estímulos externos, em vários
momentos do dia-a-dia. Relatam também que a criança
frequentemente perde itens importantes como livros,
chaves etc. Tarefas de organização de tarefas e
atividades são realizadas com grande dificuldade e tanto
na escola quanto em casa causam grande prejuízo
social e acadêmico. Diante do caso exposto, qual é o
diagnóstico mais provável para o caso?
a) Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade.
b) Transtorno de Ansiedade Generalizada.
c) Transtorno Esquizoafetivo.
d) Transtorno da Conduta.
17. Considere um quadro clínico caracterizado por alteração
de percepção de espaço, cor, sons e tempo; euforia leve,
sensação de bem-estar, relaxamento, riso fácil, aumento
de apetite, boca seca, hiperemia conjuntival e
hipertensão supina em jovens. Frequentemente este
quadro é compatível com intoxicação por:
a) Cocaína.
b) Anfetamina.
c) Álcool.
d) Maconha.
18. Em referência ao Transtorno Bipolar Tipo II, segundo o
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
– 5ª Edição (DSM-5), assinale a alternativa correta:
a) A quantidade de episódios na vida (hipomaníacos e
depressivos maiores) tende a ser inferior para
Transtorno Bipolar Tipo II em comparação ao
Transtorno Bipolar Tipo I.
b) A idade média de início do Transtorno Bipolar Tipo II
situa-se por volta de 35 a 40 anos.
c) Um padrão de ciclagem rápida está associado a
melhor prognóstico.
d) A idade média de início do Transtorno Bipolar Tipo II
é menor em comparação ao Transtorno Depressivo
Maior.
19. Uma paciente retornou de viagem e ao chegar em casa
passou a afirmar que seu marido havia sido substituído
por um sósia que estava fingindo ser seu marido. As
demais pessoas de sua convivência eram reconhecidas
normalmente. Quanto à psicopatologia do delírio, esse
quadro é compatível com a síndrome (ou delirio) de
a) Ekbom.
b) Fregoli.
c) Cotard.
d) Capgras.
20. Os Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina e
Noradrenalina (IRSNs) são uma classe medicamentos
frequentemente usadapara o tratamento do Transtorno
Depressivo Maior. Qual das alternativas abaixo
apresenta dois exemplos de fármacos dessa classe?
a) Duloxetina e Venlafaxina.
b) Paroxetina e Nortriptilina.
c) Citalopram e Desvenlafaxina.
d) Imipramina e Quetiapina.
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21. Sobre o Transtorno de Tourette, assinale a alternativa
correta:
a) Para o diagnóstico, os tiques devem persistir por mais
de um ano, desde o início do primeiro tique.
b) O início ocorre, em geral, depois da terceira década
de vida.
c) Pelo menos um tique motor e um tique vocal devem
estar presentes ao mesmo tempo, para fazer o
diagnóstico.
d) O sexo feminino costuma ser muito mais afetado do
que o masculino.
22. Um jovem de 21 anos apresenta há 2 anos, delírios
paranoides, alucinações auditivas, avolia e discurso
desorganizado. Os sintomas aumentaram progressiva
mente em intensidade e há 6 meses tornaram-se
contínuos. O rapaz apresenta grande declínio do nível
de funcionamento social e acadêmico habitual e
ultimamente afastou-se dos amigos e de suas atividades
acadêmicas.
A
investigação
clínico-psiquiátrica
descartou o uso de substâncias ilícitas ou uso de
medicações com potencial de abuso. Não há evidências
de episódios maníacos, hipomaníacos ou depressivos
prévios. Também não foram vistas alterações clínicoorgânicas na investigação. Diante do quadro exposto,
qual é o diagnóstico mais provável?
a) Catatonia Secundária.
b) Esquizofrenia.
c) Transtorno da Personalidade Esquizoide.
d) Transtorno Disruptivo da Desregulação do Humor.
23. Assinale a alternativa correta sobre o Transtorno de
Estresse Pós-Traumático (TEPT), segundo o DSM-5.
a) O nível socioeconômico mais baixo e grau de
instrução inferior são fatores de proteção para o
aparecimento do TEPT.
b) O TEPT é mais prevalente no sexo feminino do que
no masculino, ao longo da vida.
c) Para estabelecer o diagnóstico de TEPT, o indivíduo
deve ter pelo menos 18 anos.
d) Mulheres na população em geral sofrem TEPT de
duração menor do que os homens.
24. Uma jovem de 25 anos relata que há 4 meses sente
tristeza de forte intensidade diariamente com diminuição
do prazer em atividades cotidianas que antes a
motivavam. Ela engordou cerca de 12kg nos últimos 4
meses. Refere estar sem energia, quase todos os dias,
e tem grande dificuldade para iniciar o sono. Notou que
está mais “lenta”, durante o dia, e queixa-se de
dificuldade em se concentrar, mesmo para atividades
simples. Refere que estes sintomas atrapalham de forma
importante seu desempenho no trabalho e na faculdade.
Há confirmação da ausência de episódios maníacos ou
hipomaníacos antes do início do quadro. Diante disso, é
correto afirmar que o diagnóstico mais provável para o
caso é o de:
a) Transtorno Depressivo Maior.
b) Transtorno Disruptivo da Desregulação do Humor.
c) Transtorno de Estresse Agudo.
d) Transtorno Ciclotímico.
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25. Em relação ao manejo de paciente com Delirium,
assinale a alternativa correta:
a) É indicado fornecer subsídios para que o paciente se
oriente, como dar informações frequentes sobre data
e lugar e disponibilizar calendários e relógios, para
ajudá-lo.
b) Deve-se estimular intervenções que limitem a
mobilidade do paciente, até que o seu nível de
consciência retorne ao normal.
c) É indicado acordar o paciente várias vezes, mesmo
de madrugada, para a verificação de seus níveis de
consciência e de orientação, a fim de monitorar a
evolução do quadro.
d) Mudanças frequentes de equipe assistencial e de
ambiente são necessárias para o bom manejo desses
pacientes, para ele ter o máximo de referências
possível.
26. Dentre os seguintes exames sugeridos de screening
geral para psicoses secundárias, visando a segurança
do tratamento farmacológico, sugere-se solicitar
rotineiramente as alternativas abaixo, EXCETO:
a) Exames de função renal.
b) Punção lombar.
c) Hemograma completo.
d) Exames de função hepática.
27. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta: “A
Síndrome de ____________________ é uma das graves
consequências que o alcoolismo pode ocasionar. Essa
síndrome é descrita como duas entidades distintas e
está ligada a deficiências vitamínicas, em especial de
tiamina e de outras vitaminas do complexo B. A
encefalopatia de ____________________ é uma
complicação potencialmente fatal, composta por uma
tríade: oftalmoplegia, ataxia e confusão mental. A
maioria dos pacientes com esse tipo de encefalopatia
também desenvolve ________________________,
quadro caracterizado por amnésia retrógrada e
anterógrada, desorientação e comprometimento da
memória recente”.
a) Woringer-Kolopp / Woringer / Kolopp
b) Williams-Beuren / Beuren / Williams
c) Wernicke-Korsakoff / Wernicke / Korsakoff
d) Woringer-Kolopp / Kolopp / Woringer
28. Assinale a alternativa correta sobre o Transtorno da
Personalidade Antissocial.
a) Esse transtorno é mais comum no sexo feminino do
que no masculino.
b) O diagnóstico só pode ser dado para indivíduos com,
no mínimo, 18 anos de idade.
c) Apesar de outros fatores transgressores, as pessoas
com esse transtorno costumam ser responsáveis,
mantendo na maioria das vezes conduta consistente
no trabalho e honrando as obrigações financeiras.
d) Esse transtorno está incluído no Grupo A dos
transtornos da personalidade, no DSM-5, ao lado dos
Transtornos da Personalidade Esquizoide e
Esquizotípica.
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29. Qual das alternativas a seguir está correta sobre o
Transtorno Conversivo, segundo o DSM-5?
a) Para ser dado o diagnóstico, a pessoa deve ter, no
mínimo, 18 anos.
b) O diagnóstico é prontamente descartado, caso haja,
no quadro clínico, a ocorrência de sintomas
dissociativos,
tais
como
despersonalização,
desrealização e amnésia dissociativa.
c) O transtorno é mais comum em pessoas do sexo
feminino.
d) Para o diagnóstico, deve-se ter, no mínimo, dois
sintomas de funções sensoriais alteradas.
30. De acordo o CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA (Resolução
CFM nº 1931/2009), identifique a alternativa correta:
a) O médico pode realizar a procriação medicamente
assistida com a finalidade de selecionar o sexo ou
características genéticas desejadas pelos pais.
b) É vedado ao médico deixar de esclarecer o
trabalhador sobre condições de trabalho que ponham
em risco sua saúde, devendo comunicar o fato aos
empregadores responsáveis.
c) O médico pode participar diretamente da execução
de pena de morte, caso este mecanismo penal seja
permitido pela legislação vigente e todos os recursos
legais possíveis forem esgotados.
d) No caso de procriação medicamente assistida, a
fertilização deve obrigatoriamente conduzir à
ocorrência de embriões supranumerários, para
maximizar as chances de sucesso do procedimento.
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