
 

 
 

PERÍODO MANHÃ 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPÃSSI 

 

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de 
Respostas. 
 

 
1. Seu caderno deve conter 40 (quarenta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 

Disciplina Composição 
Língua Portuguesa 1 a 5 
Matemática 6 a 10 
Informática Básica 11 a 15 
Conhecimentos Gerais 16 a 20 
Conhecimentos Específicos 21 a 40 

 
2. A Prova terá duração de 4h (quatro horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova. Para uso do sanitário, 
deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização. 

4. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 
5. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 
prova. 

6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, 
conforme constante no edital de abertura. 

7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de 
tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de 

erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será 
substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único 
documento válido para correção. 

10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será 
automaticamente eliminado do concurso. 

11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Verifique na 
Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. 
13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 

Caderno de Questões, se for o caso. 
14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 

do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 
15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 
16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 

da sala. 
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.  
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Língua Portuguesa 
 
Leia o texto para responder as questões. 
 

Biografia de Donald Trump 
 

Donald Trump (1946) é um empresário norte-
americano e o atual presidente dos Estados Unidos. Candidato 
do Partido Republicano venceu a democrata Hillary Clinton na 
disputa presidencial de 2016. 

Donal John Trump (1946) nasceu em Queens, Nova 
Iorque, Estados Unidos, no dia 14 de junho de 1946. Filho de 
Anne MacLeod e Frederick Trump, grande empresário que fez 
fortuna no ramo da construção civil, erguendo prédios nos 
bairros do Brooklyn e do Queens, em Nova Iorque. Em 1968, 
Donald Trump bacharelou-se em Economia pela Wharton 
School of Finance da Universidade da Pensilvânia. 

Donald Trump começou sua carreira trabalhando na 
Elizabeth Trump & Son, empresa de seu pai, quando ainda era 
estudante. Depois de formado assumiu o controle dos 
negócios e reuniu os empreendimentos da família na “Trump 
Organization”. Em 1971 mudou-se para Manhattan, onde 
começou a ver grandes oportunidades imobiliárias. Em 1974, 
iniciou seu primeiro grande projeto com a reforma do prédio 
do Hotel Comodoro, quando se associou ao grupo hoteleiro 
Hyatt e o transformou no Grand Hyatt. 

Donald Trump continuou investindo em grandes 
edifícios em Nova Iorque, como o edifício do Hotel Plaza e da 
antiga sede do Banco Manhattan. Seu grande empreendimento 
foi o Trump Tower, inaugurado em 1983, um edifício luxuoso 
de 58 andares localizado na Quinta Avenida. O prédio é 
também a sede das organizações Trump e a residência da 
família instalada no tríplex superior. 

Aos poucos seus negócios se transformaram em um 
grande império. Entrou para o mercado de linhas aéreas com a 
compra da Eastern Shuttle e para o ramo de cassinos. Em 
1995, fundou a Trump Entretainment Resort, que passou a 
operar com cassinos pelo mundo. Ainda na década de 90, com 
um grande endividamento e a falência do Taj Mahal Cassino 
Resort, de Atlantic City, passou por uma grave crise 
financeira. Em 2001 concluiu o residencial World Trump 
Tower, iniciado em 1999, com 72 andares, e iniciou o Trump 
Palace, com 55 andares. 

A partir de 2004, Donald Trump passou a coproduzir e 
apresentar na NBC, o reality show The Apprentice. Com a 
constante presença na televisão, com seu modo extravagante e 
suas declarações fora do contexto se tornou uma das pessoas 
mais polêmicas do país. 

Em 2005, Donald Trump casou-se com a modelo 
Melania Knauss, em uma luxuosa cerimônia realizada na 
Flórida. Em 2006, o casal teve um filho. Seus casamentos 
anteriores foram com a modelo Ivana Trump, com quem teve 
três filhos, e com a modelo Marla Maples, com quem teve 
uma filha. 

Donald Trump é também dono das concessões dos 
concursos de beleza Miss EUA, Miss Teen EUA. É dono de 
campos de golfe em vários países. Já lançou diversos livros, 
entre eles: A Arte da Negociação, Como Ficar Rico, Como 
Chegar Lá e Crippled America. 

Em 2015, Trump anunciou sua candidatura para a 
presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. No 
dia 19 de julho de 2016, seu nome foi confirmado nas 
primárias do partido, para disputar a sucessão de Barack 
Obama. Concorrendo com a candidata do Partido Democrata 
Hillary Clinton, no dia 9 de novembro de 2016, Donald 

Trump foi eleito Presidente dos Estados Unidos. Tomou posse 
no dia 20 de janeiro de 2017, como o 45º Presidente do país. 

Adaptado de https://www.ebiografia.com/donald_trump/ 

 
1. Assinale a alternativa correta. 
a) Em “Trump anunciou sua candidatura para a 

presidência dos Estados Unidos pelo Partido 
Republicano”, o sujeito é “Trump” 

b) Em “seu nome foi confirmado nas primárias do 
partido”, o sujeito é Trump. 

c) Em “o casal teve um filho”, o sujeito é Trump. 
d) Em “Seus casamentos anteriores foram com a modelo 

Ivana Trump”, o sujeito é Trump. 
 
2. Assinale a alternativa incorreta. 
a) Em “Em 2006, o casal teve um filho”, tem-se um 

advérbio de tempo. 
b) Em “Donald Trump é também dono das concessões 

dos concursos de beleza Miss EUA”, tem-se um 
advérbio de inclusão. 

c) Em “Filho de Anne MacLeod e Frederick Trump, 
grande empresário que fez fortuna no ramo da 
construção civil, erguendo prédios nos bairros do 
Brooklyn e do Queens, em Nova Iorque”, tem-se um 
aposto explicativo. 

d) Em “Donald Trump bacharelou-se em Economia pela 
Wharton School of Finance da Universidade da 
Pensilvânia”, tem-se um advérbio de modo. 

 
3. Analise: “Aos poucos seus negócios se 

transformaram em um grande império”, o vocábulo 
em destaque é classificado como 

a) pronome pessoal. 
b) pronome possessivo. 
c) pronome indefinido. 
d) pronome relativo. 
 
4. Analise: “Com a constante presença na televisão, 

com seu modo extravagante e suas declarações fora 
do contexto se tornou uma das pessoas mais 
polêmicas do país.” E assinale a alternativa que 
apresenta a classificação correta dos vocábulos em 
destaque, respectivamente. 

a) Conjunção; advérbio; preposição; advérbio; verbo; 
conjunção. 

b) Preposição; adjetivo; preposição; adjetivo; verbo; 
advérbio. 

c) Preposição; advérbio; preposição; adjetivo; verbo; 
advérbio. 

d) Preposição; advérbio; preposição; advérbio; verbo; 
advérbio. 

 
5. Assinale a alternativa que apresenta um pronome 

reflexivo. 
a) “se tornou uma das pessoas mais polêmicas do país” 
b) “Seus casamentos anteriores foram com a modelo 

Ivana Trump, com quem teve três filhos, e com a 
modelo Marla Maples, com quem teve uma filha.” 

c) “Donald Trump casou-se com a modelo Melania 
Knauss” 

d) “Donald Trump continuou investindo em grandes 
edifícios em Nova Iorque, como o edifício do Hotel 
Plaza e da antiga sede do Banco Manhattan.” 
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Matemática 
 
6. Considere a função exponencial �(�) = 2��	. 

Assinale o valor que corresponde à �(3) 	− �(1). 
a) 14 
b) 128 
c) 254 
d) 256 
 
7. Na divisão do polinômio �(�) 	= �� + 2�� − � + 10 

pelo polinômio �(�) 	= �� + 2, obtem-se um 
quociente		�(�) e o resto da divisão �(�). A soma de 
�(�) e �(�), corresponde à 

a) �� − 7� + 16 
b) �� + 3� + 10 
c) �� − 3� + 12 
d) 5�� − 3� + 14 
 
8. Um sofá está sendo vendido por R$ 2.400,00 à vista, 

e se for vendido a prazo é parcelado em 12 meses, 
com juros simples de 5% ao mês. Qual o valor do 
sofá quando é vendido a prazo?  

a) R$ 2.880,00. 
b) R$ 3.840,00. 
c) R$ 2.680,00. 
d) R$ 3.480,00. 
 
9. Uma caixa d’água tem formato de prisma reto, cuja 

base é um quadrado com lados de medida 2m e 
altura igual a 4m. Qual o volume essa caixa d’água 
comporta, sabendo que 1m3 = 1000 litros? 

a) 16000 litros. 
b) 12000 litros. 
c) 10000 litros. 
d) 8000 litros. 
 
10. Considere a progressão geométrica cujo termo 

inicial é igual a 10 e a razão igual a 3. O sétimo 
termo dessa progressão é igual à 

a) 2430. 
b) 7290. 
c) 1800. 
d) 6000. 
 

Informática Básica 
 
11. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, 

instalação padrão, português do Brasil, com a 
palavra selecionada, assinale a alternativa que 
representa o comando Ctrl+X, no programa Excel 
(Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, 
significa que as teclas devem ser pressionadas 
simultaneamente). 

a) Recorta as células selecionadas. 
b) Fecha a janela da pasta de trabalho selecionada. 
c) Repete o último comando ou ação, se possível. 
d) Salva o arquivo ativo com seu nome de arquivo, local e 

formato atual. 
 
12. Assinale a alternativa que não representa um 

navegador de internet. 
a) Mozilla Firefox 
b) Internet Search. 
c) Opera. 
d) Safari. 

13. Assinale a alternativa que não representa um 
Hardware. 

a) Mother Board. 
b) Hard Disk - HD. 
c) Internet Explorer. 
d) Leitor de CD. 
 
14. Assinale a alternativa que não representa um 

programa do Pacote Office. 
a) Publisher. 
b) OneNote. 
c) Access. 
d) Google Chrome. 
 
15. Assinale a alternativa que representa um formato 

mais adequado para enviar documentos oficiais. 
a) .pdf 
b) .doc 
c) .toficial 
d) .texto 
 

Conhecimentos Gerais 
 
16. O ano de 2018 marcou uma nova era em uma das 

competições mais tradicionais do futebol brasileiro. 
A premiação para o campeão teve um aumento 
vultoso chegando a cinquenta milhões de reais, já 
em 2019 a previsão é que este valor seja ainda 
maior. O texto se refere á qual competição? 

a) Copa Libertadores da América. 
b) Campeonato Brasileiro. 
c) Copa do Brasil 
d) Copa das Confederações 
 
17. É uma série de televisão americana que relata a 

história de um jovem médico recém-formado com 
autismo que acaba sofrendo com o preconceito em 
sua rotina de trabalho. O médico é vivido pelo ator 
Freddie Highmore. Qual o nome da série? 

a) Dr. House. 
b) Grey’s Anatomy. 
c) 13Reasons Why. 
d) The Good Doctor. 
 
18. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que 

se afirma e assinale a alternativa correta. Segundo o 
Art. 8º da Lei Orgânica do Município de Tupãssi, a 
política de desenvolvimento municipal tem por 
objetivos 

(   ) assegurar a todos os tupãssienses existência digna, 
bem estar e justiça sociais. 

(   ) priorizar o desenvolvimento da agricultura familiar 
no município. 

(   ) cooperar com a União e o Estado e consorciar-se a 
outros municípios, na realização de metas de 
interesse da coletividade. 

(   ) promover, de forma integrada, o desenvolvimento 
social e econômico. 

(   ) fomentar o desenvolvimento industrial no município 
como forma de geração de renda e emprego. 

a) V – V – V – F – F. 
b) F – V – V – V – F. 
c) V – F – V – V – F. 
d) V – V – F – V – F. 
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19. Segundo o Art. 15 da Lei Orgânica do Município de 
Tupãssi, as deliberações da Câmara e de suas 
comissões, salvo em disposição em contrário 
prevista em Lei Orgânica, serão tomadas  

a) por maioria de votos, presente a maioria absoluta de 
seus membros. 

b) por maioria simples de votos, presentes todos os 
membros. 

c) por maioria de votos, presente todos os membros e 
representante do executivo municipal. 

d) por maioria de votos, presente um terço de seus 
membros. 

 
20. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

De acordo com o Art. 21 da Lei Orgânica do 
Município de Tupãssi, quais as hipóteses de 
extinção do mandato de um vereador? 

I. Falecimento do titular. 
II. Expulsão do partido político. 
III. Cometimento de crime no decorrer do mandato. 
IV. Renúncia formalizada. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas I e IV estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
21. Com base nos aspectos da construção do 

conhecimento e da aprendizagem de Piaget, analise 
as assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. O conhecimento não está no sujeito-organismo, 
tampouco no objeto-meio, mas é decorrente das 
contínuas interações entre os dois. Para ele, a 
inteligência é relacionada à aquisição de 
conhecimento na medida em que sua função é 
estruturar as interações sujeito-objeto. 

II. As estruturas de um conjunto são integrativas e não 
se substituem umas às outras: cada uma resulta da 
precedente, integrando-a na qualidade de estrutura 
subordinada e prepara a seguinte, integrando-se a 
ela mais cedo ou mais tarde. 

III. As estruturas variáveis são maneiras de 
organização das atividades mentais, que englobam 
os aspectos motor ou intelectual e afetivo, tanto na 
dimensão individual como na social; já as 
características invariáveis são as funções de 
interesse, explicação, entre outras, que não variam 
com o nível mental do indivíduo. 

IV. No estágio pré-operatório, surge a função simbólica, 
que consiste no poder de representação de objetos 
ou acontecimentos, tornando possível, por exemplo, 
a aquisição da linguagem ou de símbolos coletivos. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas I, III e IV estão corretas. 
c) Todas estão incorretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
22. De acordo com os pressupostos de Vygotsky, analise 

as assertivas e assinale a alternativa correta. 
I. A Zona de Desenvolvimento Proximal é a distância 

entre o nível de desenvolvimento real que se 
costuma determinar através da solução 
independentemente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento proximal, determinado através da 
solução de problemas sobre a orientação de um 

adulto ou em colaboração com companheiros mais 
capazes. 

II. Todas as funções psico intelectuais superiores 
aparecem duas vezes no decurso do 
desenvolvimento da criança: a primeira vez nas 
atividades coletivas, nas atividades sociais (funções 
inter psíquicas); a segunda, nas atividades 
individuais, como nas propriedades internas do 
pensamento como funções intrapsíquicas. 

III. A relação entre o pensamento e a palavra é um 
processo vivo: o pensamento nasce através das 
palavras. Uma palavra desprovida de pensamento é 
uma coisa morta, e um pensamento não expresso 
por palavras permanece uma sombra. 

IV. O conhecimento e o desenvolvimento da inteligência 
são construídos na experiência, a partir da ação do 
sujeito sobre a realidade. Não sendo imposto de fora 
para dentro, por pressão do meio. Mas, alcançadas 
pelo indivíduo ao longo do processo de 
desenvolvimento, numa sucessão de estágios. 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas I, II e IV estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
23. Sobre as Teorias da Personalidade, considerando os 

pressupostos de Freud, assinale a alternativa 
incorreta. 

a) O Ego tem a tarefa de autopreservação; em relação ao 
id, ele desempenha essa missão obtendo controle sobre 
as exigências dos instintos, decidindo se elas devem ou 
não ser satisfeitas, adiando essa satisfação para 
ocasiões e circunstâncias favoráveis no mundo externo 
ou suprimindo inteiramente as suas excitações.  

b) Nada na vida ocorre ao acaso e muito menos os 
processos mentais. Há uma causa para cada 
pensamento, para cada memória revivida, sentimento 
ou ação. Cada evento mental é causado pela intenção 
consciente ou inconsciente e é determinado pelos fatos 
que o precederam. 

c) O sonho é uma forma de satisfazer desejos que não 
foram ou não podem ser realizados durante o dia. Os 
"resíduos diurnos" que formam o conteúdo manifesto 
do sonho servem como estrutura do conteúdo latente 
ou dos desejos disfarçados. O sonho realiza, em pelo 
menos dois níveis, incidentes comuns que não foram 
resolvidos ou que fazem parte de padrões mais amplos 
e antigos que nunca foram solucionados. 

d) A formação reativa é o processo de achar motivos 
aceitáveis para pensamentos e ações inaceitáveis. É o 
processo através do qual uma pessoa apresenta uma 
explicação que é, ou logicamente consistente ou 
eticamente aceitável para uma atitude, ação, ideia ou 
sentimento que emerge de outras fontes motivadoras. 
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24. Sobre os Teóricos da Personalidade e seus 
pressupostos, analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta. 

I. Para Maslow, os indivíduos são considerados 
fundamentalmente bons, racionais e conscientes. 
Estes, por sua vez, são autores do seu próprio 
destino e evolução. 

II. Carl Rogers considerava o indivíduo como uma 
pessoa inteira. Segundo ele, os indivíduos decidem o 
rumo que as suas vidas vão tomar e que, 
independentemente da direção tomada, procuram 
alcançar a perfeição dentro do que eles próprio 
estabeleceram. 

III. Para Bandura, os fatores mais importantes são os 
sociais e cognitivos. Considerando o fato de que a 
maioria dos esforços são de natureza social, como a 
atenção dos outros, a aprovação, os sorrisos, o 
interesse e a aceitação. 

IV. Adler considerava o sujeito na sua totalidade, 
atribuindo grande importância à criatividade, a 
intencionalidade, ao livre-arbítrio e a 
espontaneidade. 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas I e III estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
25. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 

lacunas. 
 O ____________________ envolve mudanças de 

humor como a _______________ e 
_______________, podendo em alguns casos 
apresentar _______________, sintoma este, 
observado na esquizofrenia. 

a) Transtorno Esquizotípico / excitação / fuga de ideias / 
alucinação 

b) Transtorno Bipolar / euforia / depressão / delírios 
c) Transtorno Borderline / irritabilidade / euforia / 

despersonalização 
d) Transtorno Depressivo / anedonia / distratibilidade / 

paranoia 
 
26. Sobre o transtorno depressivo, assinale a alternativa 

incorreta. 
a) A depressão apresenta fatores constitucionais divididos 

em dois tipos principais: o tipo endógeno que se 
origina de fatores psicossociais externos e o tipo 
exógeno quando é devida a fatores constitucionais 
internos, de origem biológica e /ou predisposição 
genética.  

b) O sintoma motor mais importante e mais proeminente 
na depressão é o retardo motor que envolve uma 
redução ou lentificação do comportamento motor. 

c) A redução de motivação é um dos sintomas cognitivos 
da depressão, uma vez que o sujeito não acredita na 
própria capacidade de resolver ou superar seus 
problemas. 

d) As diferenças fisiológicas e hormonais entre homens e 
mulheres podem explicar a predisposição do transtorno 
depressivo no sexo feminino. 

 
27. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) engloba 

diferentes quadros marcados por perturbações do 
desenvolvimento neurológico. Segundo o DSM – 5, 
em relação ao TEA, analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta. 

I. As três características fundamentais para 
identificação do TEA são: a dificuldade de 

comunicação por deficiência no domínio da 
linguagem e uso da imaginação; dificuldade de 
socialização e padrão de comportamento repetitivo 
e restritivo. 

II. No TEA há uma gama de prejuízos e comorbidades, 
sendo que a deficiência intelectual presente em 
todos os casos, representa um grande problema 
para a saúde pública. 

III. Os sintomas costumam aparecer antes dos três 
meses de idade, sendo possível fazer o diagnóstico 
por volta dos 18 meses. 

IV. Recebe o nome de Espectro (Spectrum) porque 
envolve situações e apresentações muito diferentes 
umas das outras, numa gradação que vai da mais 
leve à mais grave, com diagnóstico essencialmente 
clínico. 

a) Apenas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas I e IV estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
28. Sobre o Centro de Referência de Assistência Social 

– CRAS, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) 
para o que se afirma e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

(   ) O CRAS é uma unidade de proteção social básica 
do SUAS, que tem por objetivo prevenir a 
ocorrência de situações de vulnerabilidade e riscos 
sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento 
de potencialidades e aquisições, do fortalecimento 
de vínculos familiares e comunitários, e da 
ampliação do acesso aos direitos de cidadania. 

(   ) O CRAS é uma unidade pública estatal, 
descentralizada da política de assistência social, 
responsável pela organização e oferta de serviços da 
proteção social básica do SUAS. 

(   ) O CRAS é uma unidade da rede socioassistencial de 
proteção básica que se diferencia das demais, pois, 
além da oferta dos serviços e ações, possui as 
funções exclusivas do trabalho social com as 
famílias do PAIF e de gestão territorial da rede 
socioassistencial de proteção social básica. 

(   ) O CRAS e o órgão gestor da política de assistência 
social municipal exercem a mesma função, pois, 
ambos têm por atribuição a organização e gestão do 
SUAS em todo o município. 

a) F – V – F – V. 
b) V – F – V – F. 
c) V – V – V – F. 
d) V – V – V – V. 
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29. A interdisciplinaridade é um processo dinâmico, 
consciente e ativo, de reconhecimento das diferenças 
e de articulação de objetos e instrumentos de 
conhecimento distintos, que contribui para a 
superação do isolamento dos saberes. Quanto à 
atuação do psicólogo no enfoque multidisciplinar no 
CRAS, assinale a alternativa incorreta. 

I. A perspectiva multidisciplinar é adotada a partir da 
compreensão de que o principal objeto de ação da 
política de assistência social é a vulnerabilidade e os 
riscos sociais. 

II. O trabalho em equipe pode sempre substituir ou 
omitir a definição de responsabilidades individuais 
e competências já que todo trabalho é feito em 
grupo não havendo identificação de papéis ou 
atribuições específicas para cada profissional 
envolvido. 

III. Os profissionais da psicologia não devem adotar o 
atendimento psicoterapêutico no CRAS.  Em caso 
de necessidade, devem fazer encaminhamentos 
psicológicos para os serviços de saúde. 

IV. O trabalho interdisciplinar exige que uma equipe 
multiprofissional supere a abordagem tecnicista, a 
fim de organizar as linhas de ação dos profissionais 
em torno de um projeto comum. 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas I, III e IV estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
30. De acordo com a Portaria GM/MS nº 336, de 19 de 

fevereiro de 2002, sobre as características do CAPS 
I, é incorreto afirmar que 

a) trata-se de um serviço de atenção psicossocial com 
capacidade operacional para atendimento em 
municípios com população entre 20.000 e 50.000 
habitantes. 

b) responsabiliza-se sob coordenação do gestor local, pela 
organização da demanda e da rede de cuidados em 
saúde mental no âmbito do seu território. 

c) coordena por delegação do gestor local as atividades de 
supervisão de unidades hospitalares psiquiátricas no 
âmbito do seu território. 

d) supervisiona e capacita as equipes de atenção básica, 
serviços e programas de saúde na sua esfera territorial. 

 
31.  Sobre as modalidades de serviços dos Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS), analise as assertivas e 
assinale a alternativa correta. 

I. O CAPS III deve constituir-se em serviço 
ambulatorial de atenção contínua. Durante 24 horas 
diariamente, incluindo feriados e finais de semana. 

II. O CAPS i II é um serviço de atenção psicossocial 
para atendimentos a crianças e adolescentes com 
transtornos mentais, constituindo-se na referência 
para uma população com cerca de 200.000 
habitantes. 

III. O CAPS ad II coordena, no campo da sua área de 
abrangência e por delegação do gestor local, as 
atividades de supervisão de serviços de atenção a 
usuários de drogas, em articulação com o Conselho 
Municipal de Entorpecentes. 

IV. No CAPS ad II não é ofertado a modalidade de 
atendimento psicoterápico individual, sendo 
adotado nessa categoria exclusivamente o 
atendimento psicoterápico grupal. 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I, II e III estão corretas. 

c) Apenas II, III e IV estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
32. O Núcleo de Apoio à Família - NASF é composto 

por uma equipe com profissionais de diferentes 
áreas de conhecimento. De acordo com o trabalho 
realizado pela equipe multidisciplinar, leia as 
assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. 

I. A missão do NASF está pautada no apoio e 
compartilhamento visando o aumento da 
resolutividade das ações em saúde e a “capacidade 
de compartilhar e fazer a gestão do cuidado” 
vinculado a uma equipe de saúde da família. 

II.  A atuação da equipe NASF é atravessada também 
por ações inter setoriais e interdisciplinares com o 
propósito de “promoção, prevenção, reabilitação da 
saúde e cura, além de humanização de serviços, 
educação permanente, promoção da integralidade e 
da organização territorial dos serviços de saúde”. 

III. Ações de cunho interdisciplinar no contexto de 
trabalho do NASF são eficazes na medida em que as 
diversas categorias profissionais, atuando sob as 
necessidades da população atendida pelo referido 
núcleo, podem compartilhar o conhecimento acerca 
das demandas recebidas, podendo chegar a uma 
maior resolubilidade. 

IV. A equipe NASF é organizada pelos gestores 
municipais, respeitando a demanda local, como 
também, a disponibilidade dos profissionais. 

a) Apenas I e II estão corretas 
b) Apenas I, II e III estão corretas 
c) Apenas II, III e IV estão corretas 
d) Todas estão corretas 
 
33. De acordo com as Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica, analise as 
assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. O atendimento escolar desses alunos com 
necessidades educacionais especiais terá início na 
educação infantil, nas creches e pré-escolas, 
assegurando-lhes os serviços de educação especial 
sempre que se evidencie, mediante avaliação e 
interação com a família e a comunidade, a 
necessidade de atendimento educacional 
especializado.  

II. Os sistemas de ensino devem matriculá-los, cabendo 
às escolas organizar-se para o atendimento aos 
alunos com necessidades educacionais especiais, 
assegurando as condições necessárias para uma 
educação de qualidade para todos. 

III. Os sistemas de ensino devem constituir e fazer 
funcionar um setor responsável pela educação 
especial, dotado de recursos humanos, materiais e 
financeiros que viabilizem e deem sustentação ao 
processo de construção da educação inclusiva. 

IV. É de responsabilidade dos sistemas de ensino 
estabelecer normas para o funcionamento de suas 
escolas, a fim de que essas tenham as devidas 
condições para elaborar seu projeto pedagógico e 
possam contar com professores capacitados e 
especializados. 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas II, III e IV estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
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34. [...] as escolas devem acolher todas as crianças, 
independentemente de suas condições físicas, 
intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou 
outras. Devem acolher crianças com deficiência e 
crianças bem-dotadas; crianças que vivem nas ruas 
e que trabalham; crianças de populações distantes 
ou nômades; crianças de minorias linguísticas, 
étnicas ou culturais e crianças de outros grupos ou 
zonas desfavorecidos ou marginalizados (BRASIL, 
1997, p. 17-18). O texto faz parte da 

a) Conferência Mundial de Educação para Todos, (1990). 
b) Declaração de Salamanca, (1994). 
c) Conferência de Estocolmo, (1972). 
d) Conferência Nacional Popular de Educação, (2018). 
 
35. De acordo com a Lei nº 8080/90 do Sistema Único 

de Saúde, sobre as Atribuições Comuns, analise as 
assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. Definição das instâncias e mecanismos de controle, 
avaliação e de fiscalização das ações e serviços de 
saúde. 

II. Administração dos recursos orçamentários e 
financeiros destinados, em cada ano, à saúde. 

III. Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o 
controle da qualidade sanitária de produtos, 
substâncias e serviços de consumo e uso humano. 

IV. Elaborar normas para regular as relações entre o 
Sistema Único de Saúde e os serviços privados 
contratados de assistência à saúde. 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas II, III e IV estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
36. Sobre Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a 

alternativa incorreta. 
a) As instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do SUS, seguindo suas diretrizes, 
mediante contrato de direito público ou convênio. 

b) A Lei Orgânica nº 8080/90 do SUS, dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes. 

c) A Regionalização é um princípio do SUS, entendida 
como uma redistribuição de poder e responsabilidades 
quanto às ações e serviços de saúde entre os vários 
níveis de governo, a partir da ideia de que quanto mais 
perto do fato a decisão for tomada, maior a 
possibilidade do acerto. 

d) A porta de entrada do sistema de saúde deve ser 
preferencialmente a atenção básica. A partir desse 
atendimento, o cidadão será encaminhado para serviços 
de maior complexidade. 

 
37. Baseado na Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003, 

que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, analise as 
assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. É obrigação da família, da comunidade, da 
sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, 
com absoluta prioridade, a efetivação do direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, 
ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar e comunitária. 

II. Priorização do atendimento do idoso por sua 
própria família, em detrimento do atendimento 
asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de 
condições de manutenção da própria sobrevivência. 

III. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de 
ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao 
processo de envelhecimento, ao respeito e à 
valorização do idoso, de forma a eliminar o 
preconceito e a produzir conhecimentos sobre a 
matéria. 

IV. Aos idosos, a partir de 60 (sessenta) anos, que não 
possuam meios para prover sua subsistência, nem 
de tê-la provida por sua família, é assegurado o 
benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos 
termos da Lei Orgânica da Assistência Social – 
Loas. 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas I, III e IV estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
38. Embasado na obra de James Fadiman – Teorias da 

Personalidade, sobre a Psicanálise de Freud, analise 
as assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. A Formação Reativa é o processo através do qual a 
energia originalmente dirigida para propósitos 
sexuais ou agressivos, é direcionada para novas 
finalidades, com frequência para metas artísticas, 
intelectuais ou culturais. 

II. Na vida mental não há descontinuidade. Nada 
acontece por acaso, tampouco os processos mentais. 
Há uma causa para cada pensamento, cada 
memória revivida, sentimento ou ação. Cada evento 
mental é causado por uma intenção consciente e é 
determinado pelos fatos que o precederam. 

III. A Catexia é o processo pelo qual a energia libidinal 
disponível na psique é vinculada ou investida na 
representação mental da pessoa, ideia ou coisa. 

IV. O sonho é uma forma de satisfazer desejos que não 
foram ou não podem ser realizados durante o dia. 
Os resíduos diurnos que formam o conteúdo 
manifesto do sonho servem como estrutura do 
conteúdo latente ou dos desejos disfarçados. 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas II, III e IV estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
39. Com base na Lei nº 8069/90 que regimenta o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. A guarda obriga a prestação de assistência material, 
moral e educacional à criança ou adolescente, 
conferindo a seu detentor o direito de opor-se a 
terceiros, inclusive aos pais. 

II. A permanência da criança e do adolescente em 
programa de acolhimento institucional não se 
prolongará por mais de 2 (dois) anos, salvo 
comprovada necessidade que atenda ao seu superior 
interesse, devidamente fundamentada pela 
autoridade judiciária. 

III. A falta ou a carência de recursos materiais constitui 
motivo suficiente para a perda ou a suspensão do 
poder familiar. 

IV. É proibido qualquer trabalho a menores de quinze 
anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas III e IV estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
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40. Fracasso persistente para falar em situações sociais 
específicas nas quais existe a expectativa para tal; a 
perturbação interfere na realização educacional ou 
profissional ou na comunicação social; a 
perturbação é com frequência marcada por intensa 
ansiedade social; as características associadas 
podem incluir timidez excessiva, medo de 
constrangimento, isolamento e retraimento sociais, 
apego, traços compulsivos, negativismo, ataques de 
birra ou comportamento opositor leve. Segundo o 
DSM – 5, os sintomas mencionados são critérios 
diagnóstico do 

a) Transtorno do Espectro Autista. 
b) Transtorno da comunicação social. 
c) Mutismo Seletivo. 
d) Transtorno Obsessivo compulsivo. 


