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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - 10 
 
01)Por meio de discussões periódicas que permitam a 
apropriação coletiva pelas Estratégias Saúde da 
Família (ESF) e os Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família (NASF) do acompanhamento dos usuários, 
realizando ações multiprofissionais e transdisciplinares, 
desenvolvendo a responsabilidade compartilhada, os 
profissionais dos NASF devem: 

a) Elaborar estratégias de comunicação para 
divulgação e sensibilização das atividades dos 
NASF por meio de cartazes, jornais, 
informativos, faixas, folders e outros veículos 
de informação, 

b) Promover a gestão integrada e a participação 
dos usuários nas decisões, por meio de 
organização participativa com os Conselhos 
Locais e/ou Municipais de Saúde. 

c) Elaborar e divulgar material educativo e 
informativo nas áreas de atenção dos NASF. 

d) Elaborar projetos terapêuticos individuais. 
 
02)Os NASF devem contribuir para a ampliação e a 
valorização da utilização dos espaços públicos de 
convivência como proposta de: 

a) Articulação dos diversos setores públicos. 
b) Educação permanente em práticas corporais e 

saúde. 
c) Inclusão social e combate à violência. 
d) Facilitação do trabalho dos Agentes 

Comunitários de Saúde. 
 
03)O homem é visto como ser “determinado”, 
dominado, por forças, desejos e conflitos inconscientes 
na visão:  

a) Comportamental. 
b) Psicanalítica. 
c) Comportamental. 
d) Existencial. 

 
04)Sobre as atitudes globais dos portadores de 
transtorno mental observadas na entrevista, responda 
verdadeiro (V) ou falso e assinale a alternativa que traz 
a sequência correta: 
(       )- Atitude suspicaz: contato extremamente fácil, 

próximo fisicamente, trata como se 
conhecesse o entrevistador há anos, fala e 
pergunta sobre intimidades, sem inibição; 

(       )- Atitude manipuladora: tenta obrigar o 
entrevistador a fazer o que ele quer, com 
chantagens, indiretas, ameaças; 

(       )- Atitude lamuriosa: não encara o examinador, 
demonstra estar pouco à vontade, se segura 
para não falar; 

(       )- Atitude beligerante: discute ou briga com o 
entrevistador por se sentir ofendido ou 
prejudicado. 

 
a) V – V – F – F. 
b) V – F – V – F. 
c) F – F – V – V. 
d) F – V – F – V. 

 

05)Analise o trecho e assinale a alternativa que 
completa corretamente a lacuna: 
No ___________ o paciente apresenta atenção ou 
vigilância excessiva e desregulada. O paciente 
demonstra alterações no controle executivo (funções 
frontais), na memória de trabalho (intimamente 
relacionada à atenção) e na seleção de respostas. 

a) Transtorno de déficit de 
atenção/hiperatividade. 

b) Transtorno bipolar. 
c) Transtorno obsessivo-compulsivo. 
d) Transtorno de personalidade narcisista. 

 
06)Na ansiedade depressiva, a ansiedade é vivida por 
um sujeito que teme perder seus objetos bons, teme 
que estes (internalizados ou reais, externos ou 
internos) sejam destruídos ou desintegrados, e, 
juntamente com eles, seu próprio Eu. A ansiedade 
depressiva é uma contribuição à patologia da escola: 

a) Kleiniana. 
b) Freudiana. 
c) Existencialista. 
d) Junguiana. 

 
07)Psicoterapia, grupo operativo e atividades de 
suporte social são ferramentas utilizadas nos Centros 
de Atenção Psicossocial (CAPS) I denominadas como: 

a) Atendimento individual. 
b) Atendimento em grupos. 
c) Atendimento em oficinas terapêuticas. 
d) Atendimento familiar. 

 
08)Os CAPS III são serviços de atenção psicossocial 
com capacidade operacional para atendimento em 
municípios com população acima de: 

a) 50.000 habitantes. 
b) 150.000 habitantes. 
c) 200.000 habitantes. 
d) 500.000 habitantes. 

 
09)Com fulcro no Art.16 da Lei 8.080/90, compete a 
direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS): 

a) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos 
e substâncias de interesse para a Saúde. 

b) Normatizar e coordenar nacionalmente o 
Sistema Nacional de Sangue, Componentes e 
Derivados. 

c) Formular, avaliar e apoiar políticas de 
alimentação e nutrição. 

d) Todas as alternativas estão correlatas com o 
enunciado da questão. 

 
10)Dentro do ambiente do Microsoft Word (2010), a 
combinação das teclas Ctrl + P tem como finalidade:  

a) Abrir pré-visualização da impressão. 
b) Acessar a caixa de pesquisa do documento. 
c) Selecionar todo o texto da página. 
d) Inserir uma imagem. 

 
CONHECIMENTOS DE PORTUGUES - 05 

 
11)Complete os vocábulos conforme as opções 
apresentadas: 
                          gaafa  |  baiga  | gostoo. 
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a) r – rr – z   
b) rr – rr – s 
c) r – r – s 
d) rr – rr – z 

 
12)Quanto à grafia correta das palavras, a alternativa 
que apresenta um vocábulo escrito incorretamente é: 

a) mochila. 
b) baixela. 
c) encherto. 
d) bruxa. 

 
13)São todas as palavras iniciadas com “H”, menos: 

a) Hormônio. 
b) Hospital. 
c) Honorários. 
d) Hesférico. 

 
14)Na seguinte frase: “Minha casa precisa urgente de 
uma pintura”. A palavra em destaque é um: 

a) Pronome. 
b) Verbo. 
c) Substantivo. 
d) Adjetivo. 

 
15)A divisão silábica está de maneira incorreta em: 

a) car-ro-ça. 
b) as-cen-der. 
c) ma-chis-mo. 
d) ca-rro. 

 
CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA - 05 

 
16)O valor final da expressão abaixo é: 
              100 - (24  -  ( 2,5 + 1,5 . ( 7 – 2 ) + 3 ) - 50) 

a) 139 
b) 123 
c) 131 
d) 117 

 
17)O valor final da expressão abaixo é:          

                                      10 +  2  ÷ 4 + √81 − 2   
a) 12 
b) 19 
c) 21 
d) 25 

 
18)O resultado final da expressão 10−5  ×  108  ÷ 102 
é: 

a) 0,1 
b) 10 
c) 100 
d) 10000 

 
19)O valor da expressão (1,2 − 0,5) ÷ 0,1 é: 

a) 5,1 
b) 2,3 
c) 9 
d) 7 

 
20)Efetuando-se a adição (10 + 15 + 2 – 12) resultará 
em: 

a) 15 

b) 21 
c) 10 
d) 11 

 
CONHECIMENTOS GERAIS e ATUALIDADES - 05 

 
21)Assinale a alternativa que se refere ao conceito 
descrito abaixo: 
As principais tecnologias que permitem a fusão dos 
mundos físico, digital e biológico são a 
Manufatura Aditiva, a Inteligência Artificial, a IoT 
(Internet das Coisas), a Biologia Sintética e os 
Sistemas Ciber Físicos (CPS). 
 

a) Singularidade 
b) Terceira Onda 
c) Indústria 4.0 
d) Interdisciplinaridade 

 
22)Sobre a noticia de fato da prisão recente do ex-
presidente Michel Temer e demais pessoas envolvidas, 
é correto afirmar, exceto: 

a) São apurados os crimes de corrupção, 
peculato e lavagem de dinheiro. 

b) Juiz Marcelo Bretas ordenou a prisão de 
Michel Temer e demais envolvidos. 

c) Rodrigo Castro Alves Neves, responsável pela 
Alumi Publicidades é um dos presos nesta 
operação. 

d) Investigação está relacionada às obras 
superfaturadas da ferrovia Norte-Sul do Brasil. 

 
23)Podemos afirmar que “Machado de Assis” foi um: 

a) Escritor brasileiro. 
b) Abolicionista brasileiro. 
c) Escultor brasileiro. 
d) Arquiteto bem sucedido. 

 
24)O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado, 
no Brasil na data de: 

a) 12 de Setembro. 
b) 20 de novembro. 
c) 26 de Outubro. 
d) 10 de Janeiro. 

 
25)Sobre o país Brasil é correto afirmar, exceto: 

a) É considerado como sendo o maior país da 
América do Norte e da região da América 
Central. 

b) O território que atualmente forma o Brasil foi 
encontrado pelos portugueses em 1500. 

c) Tem como atual Presidente do Supremo 
Tribunal Federal o ministro José Antonio Dias 
Toffoli. 

d) Jair Messias Bolsonaro é um militar da 
reserva, político e atual presidente do Brasil. 
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PARTE INTEGRANTE DA PROVA. 


