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CONCURSO PÚBLICO

RIO LARGO (AL) - TARDE SUPERIOR
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS
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ATENÇÃO!

Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com

o registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário,

notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.

este Caderno de Questões Objetivas, com 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;a.

um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.b.

Ao receber o Cartão de Respostas você deve:2.

conferir seu nome e número de inscrição;a.

ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.

assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.3.

Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.

levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.

portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográficac.

ou equivalente.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.

Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.

Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no7.

Cartão de Respostas.

No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão8.

com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.

O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro9.

fora dos locais destinados às respostas.

Quando  terminar  sua  prova,  você  deverá,  OBRIGATORIAMENTE,  entregar  o  Cartão  de  Respostas  devidamente10.

preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal

NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 35

1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O tratamento de transtornos mentais na infância e adolescência
envolve  uma  equipe  multiprofissional  ou  interdisciplinar  que
abordam não apenas os sintomas e seus prejuízos, mas estende,
em muitos casos, para intervenções com a família e a escola.
II. Dentre os fatores de risco relacionados ao Estado Confusional
Agudo (Delirium), a idade é o mais relevante, sendo diretamente
proporcional à prevalência da síndrome. Também estão incluídos
gênero  masculino,  déficit  visual,  demência  prévia,  depressão,
imobilidade, desidratação, alcoolismo, gravidade de doença física,
acidente vascular cerebral (AVC) prévio e distúrbios metabólicos.
III.  A  ansiedade  generalizada  caracteriza-se  pela  presença  de
sintomas ansiosos excessivos, na maior parte dos dias, por pelo
menos seis meses. São inexistentes os sintomas como insônia,
dificuldade  em  relaxar,  angústia  constante,  irritabilidade
aumentada  e  dificuldade  em  concentrar-se.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

2 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O dever do Estado de garantir  a saúde inclui  a formulação e
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução
de riscos de doenças.
II. A educação em saúde busca formar uma consciência crítica das
pessoas a respeito de seus problemas de saúde.
III. A lei nº 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção
da saúde, entre outros temas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

3 • Leia as afirmativas a seguir:
I .  À  luz  da  lei  8.080/90,  o  Estado  não  possui  qualquer
responsabilidade de garantia da saúde dos cidadãos.
II. Os medicamentos atualmente disponíveis para o tratamento dos
sintomas psicóticos são em geral ineficazes no controle de tais
sintomas, pois sua eficácia independe de seu perfil de segurança,
que não possui relação com a farmacologia da droga ou com a
natureza da causa subjacente da condição psicotizante.
III.  Os  sintomas  ansiosos  podem  ser  manifestação  de  doença
física, ou seja, condições médicas gerais podem desencadear ou
mimetizar um transtorno de ansiedade, entre elas, hipertireoidismo,
angina  do  peito,  dores  localizadas  ou  generalizadas,  condições
incapacitantes,  intoxicação ou abstinência de substâncias,  entre
outros. No idoso, a ansiedade relacionada à condição médica geral
é  muito  comum,  com  características  semelhantes  à  forma
generalizada da doença.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A decisão de utilizar psicofármacos durante a gravidez deve ser
particular, envolvendo apenas a gestante.
II.  As  psicoses  secundárias  às  doenças  psiquiátricas,  como  a
esquizofrenia, costumam surgir no final da adolescência e na fase
adulta, enquanto os quadros psicóticos surgidos na maturidade se
devem, na maioria das vezes, a doenças médicas gerais.
III. A Declaração de Nascido Vivo (DN) é distribuída em via única
pelo Ministério da Cultura às maternidades.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

5 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A vigilância à saúde causa a não adequação das ações e serviços
de saúde aos problemas e necessidades da população.
II. A depressão pós-parto pode ser identificada como um quadro
depressivo  típico.  A  peculiaridade  fica  por  conta  de  uma  alta
frequência de obsessões de agressividade (que tem o bebê como
alvo), pelo desinteresse pela maternidade e pela ideação suicida.
III. O princípio da moralidade é contrário aos objetivos do SUS.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

6 • Leia as afirmativas a seguir:
I. As atividades de educação em saúde desestimulam a promoção
da saúde.
II. O manejo clínico dos transtornos mentais na gravidez deve ser
orientado pelos princípios da atenção psicossocial, garantindo que,
ainda que diagnosticado um transtorno mental, o cuidado seja feito
de forma integral, como foco na mulher e no bebê e não apenas na
remissão dos sintomas apresentados.
III. Participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a
melhoria do exercício de suas funções é um dever fundamental do
servidor público.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.



Instituto ADM&TEC | RIO LARGO (AL) - TARDE SUPERIOR v.Audit.: 78CD52001

PSIQUIATRA - Página 3 de 10 v.922/2019

7 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  No início da gestação, aparecem com frequência sintomas de
ansiedade,  sobretudo  se  há  histórico  de  abortamento,
malformação ou natimorto. Quadros patológicos, como transtorno
do pânico e transtorno obsessivo compulsivo (TOC) são raros ou
podem se desagravar neste período.
II. O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos permite reunir
informações  epidemiológicas  referentes  aos  nascimentos
informados  em  todo  território  nacional.
I I I .  A  ansiedade  inclui  s intomas  de  ordem  psíquica  e
comportamental,  tais  como:  sentimentos  de  irrealidade  –
despersonalização (descrita como a sensação de a cabeça ficar
leve,  o  corpo  estranho,  estranhamento  de  si  mesmo)  ou
desrrealização (sensação de que o ambiente, antes familiar, parece
estranho, diferente, não familiar) -, medo de morrer, adoecer e/ou
de  perder  o  controle,  nervosismo  persistente,  irritabilidade,
apreensão,  insegurança,  medos,  mal  estar,  evitação,  isolamento,
dificuldade de concentração, sensação de estranheza.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

8 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A ansiedade passa a ser preocupante e pode se tornar patológica
quando surge sem estímulo aparente ou que não seja proporcional
aos sentimentos que desperta, em relação à intensidade, duração e
frequência. Deve-se observar se não se restringe a algum ambiente
ou  situação  específica  e  se  está  presente  algum  prejuízo  do
desempenho social, familiar ou profissional da pessoa.
II. Normalmente o indivíduo deprimido é capaz de diferenciar com
clareza  o  humor  característico  do  episódio  depressivo  de
sentimentos corriqueiros de tristeza ou frustração. Descrevem-no
como algo esquisito, difícil de ser explicado, um “vazio”, “aperto”,
“perda de sentido” etc. Crises de choro, mutismo ou irritabilidade
são muito comuns durante um acolhimento.
III. Geralmente, na história de vida dos usuários de álcool e outras
drogas  o  uso  da  droga  não  é  o  fator  preponderante  que
desencadeia o sofrimento vivido. É comum que as experiências
vividas  com  situações  conflitantes,  nos  tensionamentos  das
relações afetivas e familiares, desencadeiam fragilidades a partir
da exposição dos sujeitos às situações afetivas e amorosas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

9 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A ansiedade não inclui sintomas de ordem somática, tais como:
palpitações,  dores  torácicas,  sensação  de  asfixia,  tonturas,
tremores,  tensão muscular,  transpiração,  sensação de  vazio  na
cabeça,  desconforto  epigástrico,  taquicardia,  diarreia,  náusea,
piloereção, vasoconstrição, contraturas musculares, sensação de
sufocamento ou afogamento, calafrios, ondas de calor.
II. A decisão de utilizar psicofármacos durante a gravidez deve ser
tomada considerando o risco para o feto no caso de recaída ou de
recorrência de um transtorno mental na gravidez em comparação
com o risco gerado pelo uso de medicamentos.
III. Priorizar as atividades preventivas em detrimento dos serviços
assistenciais é uma diretriz do SUS.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

10 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A Estratégia Saúde da Família promove o estabelecimento de
vínculo de confiança a fim de humanizar as práticas de saúde.
II.  À  direção  municipal  do  Sistema  de  Saúde  (SUS)  compete
controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de
saúde.
III. O trabalho com as famílias é um pilar básico da atenção e do
tratamento das psicoses, tanto pelas necessidades e dificuldades
que enfrentam como por seu papel chave no processo terapêutico
de quem sofre uma síndrome psicótica.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

11 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Se possível, deve-se ampliar o uso de psicofármacos até a nona
semana de gestação, quando há menor risco de teratogênese.
II.  O  termo  "esquizoide"  refere-se  aos  indivíduos  com  elevada
expressão afetiva, adequadamente inseridos no meio social pelo
grande desejo de ter  relações,  apresentando-se com frequência
indiferentes e isolados, ligados a poucas ou a nenhuma atividade
prazerosa.
III. Em relação ao uso de psicofármacos durante a gravidez, deve-
se atentar para a necessidade de alteração das doses de acordo
com a farmacocinética na gravidez.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

12 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora
tem  como  prioridade  os  grupos  em  situação  de  menor
vulnerabilidade econômica e social.
II.  A  gestação  e  a  depressão  apresentam  sintomatologia  em
comum,  o  que  dificulta  e  retarda  o  diagnóstico  de  transtorno
depressivo  durante  a  gravidez.  Cansaço,  letargia,  labilidade
emocional, alteração de apetite, redução da libido e distúrbios do
sono  são  sinais  que  podem  estar  presentes  em  ambas  as
condições.  A  depressão  gestacional  tem  as  mesmas
características do quadro depressivo em outros períodos da vida.
III. A estratégia do Programa de Saúde na Escola está relacionada
com a educação em saúde.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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13 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Toda gestante assistida pelo SUS tem direito ao conhecimento e
à vinculação prévia à maternidade na qual será realizado seu parto.
II.  O  SIA  (Sistema  de  Informações  Ambulatoriais)  fornece
informações  que  auxiliam  a  gestão  de  custos  das  atividades
ambulatoriais.
III. Em se tratando das comorbidades associadas ao uso de crack,
uma  substância  que  necessita  ser  aquecida  para  o  uso,  a
manipulação do calor pode apresentar sinais de danos nos dedos
das  mãos,  unhas  e  na  região  próxima  a  boca,  causando
queimaduras que são portas de entrada para agentes nocivos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

14 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  depressão  ansiosa  refere-se  a  um  episódio  depressivo
associado  a  importantes  sintomas  ansiosos,  como  angústia
intensa,  antecipação,  insônia  inicial,  inquietação,  tremores,
taquicardia,  sudorese,  dificuldade ou impossibilidade de  relaxar.
Sintomas ansiosos são comuns em associação com sintomas de
humor deprimido e devem ser levados em conta porque alteram a
evolução e a resposta ao tratamento.
II.  A  Caderneta  de  Saúde  da  Criança  permite  acompanhar  seu
crescimento e desenvolvimento cognitivo até os 22 anos.
III.  Além  dos  trabalhadores  da  saúde,  a  Vigilância  à  Saúde
incorpora à prática de saúde a população organizada.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

15 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A realização de transplante de órgãos só pode ser realizada por
estabelecimento de saúde previamente autorizado pelo órgão de
gestão nacional do SUS.
II. O Estado Confusional Agudo (Delirium) está relacionado à maior
morbimortalidade, em curto prazo, sendo a síndrome psiquiátrica
mais  encontrada  em  ambiente  hospitalar,  principalmente  em
idosos,  associada  a  um  maior  tempo  de  internação,  prejuízo
cognitivo/funcional  dos  pacientes,  a  longo  prazo,  e  mau
prognóstico.
III.  O  transtorno  esquizoafetivo  está  relacionado  a  disfunção
profissional e social e o diagnóstico diferencial não deve ser feito
com outros transtornos mentais e condições médicas, transtorno
psicótico devido a outra condição médica,  esquizofrenia e  com
transtorno depressivo e bipolar.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

16 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O estado confusional é decorrente de um desequilíbrio agudo,
inespecífico  e  generalizado  da  função  cerebral  através  da
disfunção  metabólica  e  inflamatória  de  múltiplos  subsistemas,
exceto das vias dopaminérgicas,  histaminérgicas e  colinérgicas,
sem qualquer prejuízo da neurotransmissão ou comprometimento
das funções corticais superiores.
II. É recomendável que as gírias sejam evitadas pelo profissional de
saúde no ambiente de trabalho, pois elas podem tornar a sua fala
inconveniente.
III. Ao considerarmos sua prevalência, na gravidez destacam-se os
distúrbios de humor (depressão unipolar e transtorno do humor
bipolar),  transtornos  de  ansiedade,  abuso  de  substâncias  e
distúrbios psicóticos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

17 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O vírus HIV pode ser transmitido por picada de inseto.
II.  A  equipe  do  NASF  I  pode  incluir  um  fisioterapeuta  e  um
fonoaudiólogo.
III.  O  paciente  não  deve  comunicar  à  vigilância  sanitária  uma
irregularidade relacionada a um produto que afeta a saúde.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

18 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Realizar a intervenção nos processos e ambientes de trabalho é
uma forma de fortalecer a Vigilância em Saúde do Trabalhador
(VISAT).
II. A centralização é a única diretriz de organização das ações e
serviços públicos de saúde no Brasil.
III. Compete aos municípios a participação no financiamento das
ações de vigilância em saúde.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

19 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O câncer de laringe não está relacionado ao fumo.
II.  A esquizofrenia, de acordo com a CID-10, se caracteriza pela
alteração das funções mais básicas que dão à pessoa senso de
individualidade, unicidade e de direção de si mesmo.
III. O Sistema de Informação do Câncer (SISCAN) permite integrar
informações sobre o câncer do colo do útero e o câncer de mama.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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20 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  ocorrência  de  alterações  graves  no  comportamento,
pensamento, juízo crítico e sensopercepção, chamados “sintomas
psicóticos”  (delírios,  alucinações,  ideias  de  conteúdo  bizarro,
catatonia)  caracterizam  a  depressão  psicótica.  Sintomas
psicóticos não ocorrem em quadros graves de depressão unipolar
ou bipolar, sendo geralmente um especificador de gravidade para
quadros depressivos de quaisquer naturezas.
II.  Em relação  ao  uso  de  psicofármacos  durante  a  gravidez,  é
preferível usar a menor dose eficaz possível, dando preferência a
fármacos com estudos documentados.
III. Em relação ao uso de psicofármacos durante a gravidez, nunca
se deve optar pela monoterapia.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

21 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Conhecer  a  frequência  de  recém-nascidos  de  risco  permite
estimar a necessidade de atenção intensiva neonatal.
II.  É  dever  do  servidor  público  alterar  ou  deturpar  o  teor  de
documentos que deva encaminhar para providências.
III .  Pela  ampla  possibil idade  de  causas  subjacentes,  a
manifestação clínica  do Estado Confusional  Agudo (Delirium)  é
única e singular, não apresentando períodos de piora e melhora,
podendo  se  assemelhar  a  diversos  transtornos  mentais  como
depressão, esquizofrenia e mania.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

22 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Em relação ao uso de psicofármacos durante a gravidez, deve-se,
se possível, aumentar as doses logo antes do parto, para reduzir
possíveis efeitos tóxicos e de abstinência no neonato.
II. O servidor público deve respeitar a hierarquia quando a ordem
estiver  dentro  da  legalidade  e  dos  princípios  que  regem  a
administração pública.
III. O trabalho é um fator determinante e condicionante da saúde.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

23 • Leia as afirmativas a seguir:
I .  As  cr ianças  e  os  adolescentes  estão  em  constante
desenvolvimento, e por causa disso em um mesmo transtorno não
podem existir diferentes manifestações sintomáticas, pois elas não
têm relação com a fase etária em que se encontra o paciente.
II.  As  visitas  domiciliares  das  equipes  de  Atenção  Básica  não
devem ser programadas.
III. Prover de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção
à saúde da pessoa idosa, é uma diretriz de promoção à saúde do
idoso.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

24 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  Estado  Confusional  Agudo  (Delirium)  é  uma  síndrome
neuropsiquiátrica, de início agudo e curso flutuante, caracterizada
pela ampliação da consciência e aumento da atenção, cursando
com elevação cognitiva global, manutenção do comportamento e
do ciclo sono-vigília.
II.  Entre os objetivos da Estratégia Saúde da Família,  inclui-se a
prestação da assistência integral e contínua de boa qualidade à
população..
III .  As  pessoas  acometidas  por  episódios  depressivos
experimentam problemas em suas relações pessoais  e  sociais,
mas não nas relações laborais ou acadêmicas, antes mesmo que
se perceba o que está de fato acontecendo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

25 • Leia as afirmativas a seguir:
I .  Em  áreas  de  elevado  risco  e  vulnerabilidade  social,  é
recomendável a cobertura de 100% da população pela Equipe de
Saúde da Família.
II. Os sintomas do transtorno esquizofreniforme são idênticos aos
da  esquizofrenia,  porém  o  transtorno  esquizofreniforme  se
distingue por sua diferença na duração: a duração total da doença,
incluindo as fases prodrômica, ativa e residual, é de pelo menos um
a seis meses.
III. À direção municipal do SUS compete participar da execução,
controle  e  avaliação  das  ações  referentes  às  condições  e  aos
ambientes de trabalho.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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26 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  tratamento  do  estado  confusional  agudo  consiste  em
abordagem  multiprofissional  especializada  com  enfoque  na
prevenção,  segurança  do  paciente  e  manejo  das  causas
identificadas a partir de medidas exclusivamente farmacológicas e
medicamentosas.
II.  Deve o servidor público municipal  iludir  qualquer pessoa que
necessite do atendimento em serviços públicos.
III.  As transformações que atravessam a gestação,  o parto e o
puerpério constituem experiências humanas significativas,  tendo
efeitos  psicossociais  e  na  família.  Assim,  o  período  entre  a
gestação e o primeiro ano de vida do bebê é um momento em que
a  gestante/mãe  se  encontra  em  uma  posição  de  grande
vulnerabilidade em relação aos transtornos mentais.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

27 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Compartilhar seringas entre diversos usuários não é um fator de
risco para a transmissão do HIV.
II.  O  SUS  compreende  uma  série  de  ações  no  seu  campo  de
atuação, como a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e
bebidas para consumo humano.
III. Os Transtornos de Personalidade caracterizam-se por padrões
persistentes de vivência íntima e comportamento que se desviam
acentuadamente  das  expectativas  culturais  do  indivíduo,  sendo
generalizado, inflexível e estável ao longo do tempo, percebido na
adolescência ou no início da fase adulta, promovendo sofrimento
subjetivo ou prejuízo funcional significativo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

28 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Controlar o peso por meio de uma boa alimentação é uma forma
de elevar o risco de desenvolver câncer.
II. Não está incluída no campo de atuação do SUS a execução de
ações de vigilância sanitária.
III. A célula animal é procariótica.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

29 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Os  sistemas de  informação em saúde  têm como objetivo  o
fornecimento de informações para análise de problemas de saúde.
II. A execução de ações de saúde do trabalhador não está incluída
no campo de atuação do SUS.
III.  A Atenção Básica é a principal porta de entrada e centro de
comunicação da Rede de Atenção à Saúde.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

30 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  Sistema  de  Informações  Hospitalares  (SIH)  contém
informações sobre as internações hospitalares.
II. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é
fator de desmoralização do serviço público e, portanto, deve ser
evitado.
III. A Estratégia Saúde da Família busca reduzir a resolutividade na
situação de saúde das pessoas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

31 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  Estado  Confusional  Agudo  (Delirium)  é  uma  complicação
clínica  grave  que representa  o  comprometimento transitório  da
função cerebral  sendo,  de  etiologia  orgânica,  por  consequência
direta  de  condição  clínica  geral,  intoxicação  ou  abstinência  de
substância psicoativa, uso de medicamentos, exposição a toxinas,
traumas ou fatores combinados.
II. Todos os casos de infecção pelo HIV devem ser notificados à
autoridade competente no prazo máximo de seis meses.
III.  Episódios depressivos podem ocorrer  de forma primária,  ou
seja, de início “isolado”, sem associação com outra condição de
saúde física ou mental,  sem a ocorrência de um estressor bem
definido.  Nesses  casos,  chamamos  o  quadro  de  “Transtorno
depressivo maior”,  “depressão unipolar” ou “episódio depressivo”,
que  pode  ainda  ser  subdividido  em  leve,  moderado  ou  grave,
conforme a apresentação dos sintomas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

32 • Leia as afirmativas a seguir:
I. As ações e serviços de saúde não devem ter a participação da
comunidade.
II. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz
de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde.
III. As crises de pânico são crises intensas de ansiedade, nas quais
ocorre importante descarga do sistema nervoso autônomo. Assim,
ocorrem  sintomas  como:  batedeira  ou  taquicardia,  suor  frio,
tremores,  desconforto  respiratório  ou  sensação  de  asfixia,
náuseas, formigamentos em membros e/ou lábios.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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33 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  Programa  Saúde  na  Escola  não  pode  realizar  avaliações
clínicas.
II. A Política Nacional de Atenção Básica é contrária às ações da
Atenção Primária à Saúde.
III. Os sintomas psicóticos podem estar presentes em transtornos
psiquiátricos,  mas não nas intoxicações por substâncias ou em
doenças clínicas e neurológicas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

34 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes
da saúde no Brasil é um dos objetivos do SUS.
II.  O paciente  que sofre  de ansiedade deve ser  acolhido e  sua
demanda de cuidado deve ser legitimada pelos profissionais de
saúde. Posturas de julgamento e estigmatizantes tendem a afastar
as pessoas dos serviços e podem gerar agravamento dos quadros,
tornando ainda mais difícil sua abordagem.
III. A característica principal das síndromes psicóticas é a ausência
de  delírios,  alucinações,  pensamento  desorganizado  e
comportamento claramente bizarro, como falas e risos imotivados.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

35 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Compete à direção municipal do SUS controlar e fiscalizar os
procedimentos dos serviços privados de saúde.
II.  O  Sistema  de  Informações  da  Atenção  Básica  (SIAB)  gera
relatórios de acompanhamento e avaliação no âmbito da Atenção
Básica.
III. O Ministério da Saúde é o único responsável pela impressão da
Ficha Individual de Notificação (FIN).
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 36 a 50

36 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Ana foi  ao supermercado e comprou R$ 39,15 de aveia,  R$
121,70 de arroz, R$ 95,40 de feijão, R$ 387,50 de carne e R$ 77,50
de suco. Após realizar o pagamento de suas compras, ela observou
que a nota fiscal trazia a informação de que seria recolhido um
imposto  de  2,20%  sobre  o  valor  total  das  compras.  Assim,
considerando  apenas  as  informações  apresentadas,  é  correto
afirmar que o valor do imposto a que a nota fiscal se referia é
superior a R$ 16,04 e inferior a R$ 16,81.

b) Se Ana nasceu em 1988, teria completado 31 anos em 2015.

c) No mês de janeiro, um produtor rural vendeu 765 litros de leite a
R$ 1,85 por litro. Nesse mesmo período, ele vendeu 12.455 ovos a
R$  0,17,  cada.  Assim,  considerando  exclusivamente  as
informações apresentadas, é correto afirmar que a receita com a
venda de leite representa mais de 42% e menos de 45% da receita
total com todas as vendas descritas.

d) Uma despesa de R$ 1.030 pode ser paga em 10 parcelas iguais
de R$ 97, cada.

e) No mês de julho, uma loja de bebidas vendeu 456 garrafas de
vinho do tipo "A" a um preço de R$ 38,40, cada. Nesse mesmo
período, também foram vendidas 291 garrafas de vinho do tipo "B"
por R$ 33,70,  cada.  Sabe-se que essa loja comercializa apenas
esses dois tipos de vinho. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas,  é correto afirmar que a arrecadação
com as vendas do vinho “A” representa mais de 61,8% e menos de
66,7% do total arrecadado com as vendas de vinhos nessa loja no
período considerado.

37 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Se Ana comprou 25 cadernos a um preço unitário de R$ 21,
então ela gastou R$ 497 com suas compras.

b) Em uma loja de eletrônicos, no mês de abril, foram vendidos 21
celulares do tipo 1, a um preço de R$ 799,00, cada. Nesse mesmo
período,  também foram vendidos  15  celulares  do  tipo  2,  a  R$
899,00, cada. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que a receita com as vendas do
celular do tipo 1 representam mais de 57% e menos de 63% do
total arrecadado com as vendas de ambos os modelos no período.

c) Se uma vila de 381 moradores tiver sua população ampliada em
15%, passará a ter 503 habitantes.

d) Um veículo está sendo anunciado pelo preço de R$ 35.987,00
em uma concessionária. Após uma longa negociação, Ana obteve
um desconto de 3,20% sobre o preço. Assim, considerando apenas
as informações apresentadas, é correto afirmar que o preço final
pago por Ana pelo veículo foi superior a R$ 34.935,42 e inferior a R$
35.033,12.

e) Uma empresa de transporte urbano possui 37 ônibus, cada um
com capacidade para 312 litros de combustível em seu tanque.
Sabe-se  que  o  preço  do  diesel  é  R$  3,987  por  litro.  Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que o custo de encher o tanque de todos esses
veículos  com diesel  é  superior  a  R$  45.870,12  e  inferior  a  R$
46.651,10.
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38 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Um fabricante de bebidas vendeu, no mês de maio, 887 litros de
suco do tipo 1 a R$ 5,35 por litro. Também foram vendidos, nesse
período, 2.421 litros de suco do tipo 2, a R$ 3,45 por litro. Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que a receita com as vendas de suco do tipo 1
representam mais de 38% e menos de 41% do total arrecadado.

b) Uma porção de 980 gramas de farinha pode ser dividida em 35
porções menores com 37 gramas, cada.

c) Em um estádio de futebol há 108 torcedores que compraram o
ingresso para o Camarote, no valor de R$ 64,00, cada. Os demais
1.542  torcedores  optaram  por  comprar  ingressos  para  a
arquibancada, no valor de R$ 26,00, cada. Sabe-se que, ao término
do jogo, o time vencedor receberá um prêmio equivalente a 32% da
receita  total  com  as  vendas  de  todos  os  ingressos.  Assim,
considerando  apenas  as  informações  apresentadas,  é  correto
afirmar que o valor  do prêmio do vencedor será superior  a  R$
14.985,00 e inferior a R$ 15.133,00.

d) O resultado da subtração 111 - 5 - 30 é menor que 69.

e) Um imóvel está sendo vendido por R$ 309.450,00. Após uma
longa negociação, Ana obteve um desconto de 8,45% sobre o preço
inicial. Assim, considerando apenas as informações apresentadas,
é correto afirmar que o valor  final  pago por Ana pelo imóvel  é
superior a R$ 281.301,48 e inferior a R$ 282.901,12.

39 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O resultado da expressão 100 - (6 x 7) + (8 : 2) é maior que 98.

b) A Escola Municipal Ana Montessori decidiu fazer um grande bolo
para  a  festa  de  comemoração dos  50  anos  da  sua  fundação.
Durante a festa, o bolo foi dividido em 13 partes iguais, cada uma
delas  sendo  destinada  a  uma  das  13  turmas  de  alunos  da
instituição.  Em seguida,  cada uma dessas fatias foi  novamente
dividida em 35 partes menores, cada uma delas sendo entregue a
um aluno,  apenas.  Sabe-se  que  todos os  alunos  da  instituição
receberam apenas 1  fatia  desse  bolo  e  que  apenas os  alunos
comeram  o  bolo.  Assim,  considerando  exclusivamente  as
informações  apresentadas,  é  correto  afirmar  que  cada  aluno
consumiu uma fatia correspondente a mais de 0,31% e a menos de
0,44% do bolo originalmente produzido.

c) Para realizar uma reforma em sua casa, Ana precisou gastar R$
2.891,00 com a compra de tintas, R$ 6.751,00 com materiais de
alvenaria, R$ 9.817,00 com cerâmica e R$ 1.414,00 com materiais
elétricos.  Ao  optar  por  realizar  o  pagamento  à  vista,  ela  foi
informada pela vendedora de que receberia um desconto de 18%
sobre o valor total de suas compras. Assim, considerando apenas
as informações apresentadas, é correto afirmar que o desconto
proporcionou  a  Ana  uma  economia  superior  a  R$  3.618,15  e
inferior a R$ 3.741,10.

d)  O  preço  inicial  do  carro  X  é  de  R$  78.990,00.  Após  uma
demorada negociação, Ana conseguiu obter um desconto da loja e
pôde comprar esse veículo por R$ 73.026,26. Assim, considerando
apenas  as  informações  apresentadas,  é  correto  afirmar  que  o
desconto concedido foi superior a 7,48% e inferior a 7,91%.

e) Se em um recipiente de 2L há 200ml de suco, então ele está com
16% da sua capacidade preenchida.

40 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Se em um tanque de 900L há 250L de diesel, então mais de 38%
do seu volume está preenchido com combustível.

b) O resultado da multiplicação 2 x 6 x 2 é maior que 51.

c) Um carro que percorre 12 km com 1L de gasolina percorrerá 392
km com 29L desse combustível.

d) O resultado da divisão 217 / 31 é menor que 14.

e) O resultado da divisão 441/49 é maior que 21.

Letras

Gostar  de  ler  e  escrever  são  características  essenciais  para
quem deseja seguir carreira em Letras. Ao estudar um idioma
estrangeiro,  aprende-se muito sobre a cultura dos povos que
falam aquela língua. Portanto, o profissional de Letras deve ter o
desejo de conhecer novas culturas e ter interesse por literatura.
Fonte: www.guiadacarreira.com.br (com adaptações)

41 • Leia o texto 'Letras', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a)  O  tema  central  do  texto  é  a  redução  da  criminalidade  nos
municípios paranaenses.

b) O tema central do texto é o reajuste no valor do salário mínimo
em 2018.

c) O tema central do texto é a carreira em Letras.

d) O texto traz informações sobre o total de bacharéis em Letras
formados em 2018, no Brasil.

e)  O  texto  traz  informações  sobre  a  remuneração  média  de
profissionais de Letras no Pará.

42 • Leia o texto 'Letras', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O texto inclui informações sobre o aumento da criminalidade no
Brasil.

b) Em 2022, o curso de Letras será extinto no Brasil, de acordo com
o autor.

c) O texto inclui informações sobre o aumento do desemprego no
Brasil.

d) O tema central do texto é o aumento no número de faculdades
privadas no Brasil.

e) Gostar de ler e escrever são características importantes para o
profissional de Letras, de acordo com o texto.

43 • Leia o texto 'Letras', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O texto inclui informações sobre a redução do desemprego no
Brasil.

b) De acordo com o autor, estudar um idioma estrangeiro permite
conhecer a cultura de outros povos.

c) O tema central do texto é a preservação do meio ambiente.

d)  Utilizando-se  de  uma  linguagem  simples,  o  autor  busca
estimular os jovens a seguir a carreira promissora de Letras.

e) De acordo com o autor, o salário de profissionais de Letras tem
crescido mais de 10% no último ano.

44 • Leia o texto 'Letras', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O profissional de Letras deve ter o desejo de conhecer novas
culturas, de acordo com o texto.

b)  No  texto,  o  autor  propõe  melhorias  para  a  formação  de
profissionais de Letras no Brasil.

c) Através de metáforas e figuras de linguagem, o autor expressa
sua frustração na carreira de profissional de Letras.

d)  O texto traz informações sobre as amplas oportunidades de
emprego para profissionais de Letras na administração pública.

e) O tema central do texto é o aumento no número de imigrantes
colombianos em 2018.

45 • Leia o texto 'Letras', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) De acordo com o autor, o curso de Letras forma profissionais
para atuar em clínicas e hospitais.

b) O texto inclui informações sobre a redução da criminalidade no
Brasil.

c)  O  profissional  de  Letras  deve ter  interesse por  literatura,  de
acordo com o autor.

d)  De  acordo  com  o  autor,  o  profissional  de  Letras  não  deve
expressar opiniões políticas.

e) De acordo com o autor, o curso de Letras tem duração de seis
anos.

Energia solar

Energia solar é um termo que se refere à energia proveniente da
luz  e  do  calor  do  Sol.  É  utilizada  por  meio  de  diferentes
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tecnologias em constante evolução, como o aquecimento solar,
a energia solar fotovoltaica, a energia heliotérmica, a arquitetura
solar e a fotossíntese artificial. Atualmente, muitos especialistas
consideram que o desenvolvimento de tecnologias de fontes de
energia  solar  acessíveis,  inesgotáveis  e  limpas  terá  enormes
benefícios a longo prazo.
Fonte: pt.wikipedia.org (com adaptações)

46 • Leia o texto 'Energia solar',  analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) O tema central do texto é o aumento do consumo de drogas nas
periferias das cidades brasileiras.

b) A energia proveniente da luz e do calor do Sol é denominada
energia atômica, de acordo com o texto.

c)  O  tema  central  do  texto  está  relacionado  com  o  uso  de
tecnologias renováveis.

d) No texto, o autor deixa claro o seu posicionamento contrário ao
uso de energia solar em hospitais e unidades de saúde.

e) Na opinião do autor, o custo de produção de energia solar, no
Brasil, é significativamente inferior ao da energia eólica.

47 • Leia o texto 'Energia solar',  analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) A fotossíntese artificial é uma tecnologia que pode trazer graves
danos ao meio ambiente, de acordo com o texto.

b) No texto, o autor deixa claro o seu posicionamento contrário ao
uso de energia solar em instituições de ensino público.

c) A energia proveniente da luz e do calor do Sol é denominada
energia eólica, de acordo com o texto.

d) De acordo com o autor, muitos especialistas acreditam que as
tecnologias de fontes de energia solar podem trazer benefícios a
longo prazo.

e) O tema central do texto é a redução da área de mata atlântica no
Brasil.

48 • Leia o texto 'Energia solar',  analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) A energia proveniente da luz e do calor do Sol é denominada
energia cósmica, de acordo com o texto.

b) O tema central do texto é o aumento da poluição sonora nas
grandes cidades.

c)  Na  opinião  do  autor,  a  energia  solar  deve  substituir
completamente as hidrelétricas no Brasil até 2028.

d) A fotossíntese artificial é um exemplo de tecnologia que utiliza a
energia solar, de acordo com o autor.

e) A fotossíntese artificial é uma tecnologia ainda inacessível para
países com população inferior  a 200 milhões de habitantes,  de
acordo com o autor.

49 • Leia o texto 'Energia solar',  analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a)  A  energia  solar  fotovoltaica  é  obtida  através  da  queima  de
combustíveis fósseis, de acordo com o texto.

b) Na opinião do autor, o uso de energia solar apresenta menos
riscos ao meio ambiente quando comparada com a energia eólica.

c) O aquecimento solar e a energia solar fotovoltaica são exemplos
de tecnologias baseadas em energia solar, de acordo com o texto.

d)  No  texto,  o  autor  procura  defender  a  legalização  do
desmatamento de florestas no cerrado brasileiro.

e) Na opinião do autor, o governo federal deve estimular o uso da
energia solar através da isenção de impostos.

50 • Leia o texto 'Energia solar',  analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a)  O  tema central  do  texto  está  relacionado à  necessidade de
reflorestamento da mata ciliar nos principais rios brasileiros.

b) A energia proveniente da luz e do calor do Sol é denominada
energia solar, de acordo com o texto.

c)  A  energia  solar  fotovoltaica  é  um  exemplo  de  tecnologia
baseada em energia eólica, de acordo com o texto.

d) A proibição do uso de energia solar no Brasil é o tema principal
do texto.

e)  O  tema  central  do  texto  está  relacionado  à  utilização  de
automóveis movidos a energia elétrica nas grandes cidades.
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RASCUNHO


