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INSTRUÇÕES 

 

1- O Caderno de Questões contém 20 (vinte) questões de múltipla escolha, cada questão com 5 (cinco) 
opções (A, B, C, D, E), sendo 5 (cinco) questões de Língua Portuguesa e 15 (quinze) questões de 
Conhecimentos Específicos na Assistência à Pessoa com Deficiência, e uma Folha Intermediária de 
Respostas. 

 

2- Ao receber o material, confira no Cartão-Resposta, seu nome, número de inscrição, data de nasci-
mento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão 
aceitas reclamações posteriores. 

 

3- A prova objetiva terá duração de 2 (duas) horas, incluído, neste tempo, o preenchimento do Cartão-
Resposta. 

 

4- Leia atentamente cada questão e assinale, no Cartão-Resposta, a opção que responde corretamente 
a cada uma delas. O Cartão-Resposta será o único documento válido para a correção eletrônica. O 
preenchimento do Cartão-Resposta e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do can-
didato. Não haverá substituição do Cartão-Resposta por erro do candidato. 

 

5- Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer 
qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser 
publicado. 

 

6- Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão-Resposta: 
-  A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou 

preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada. 
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas. 
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, ou com falta de nitidez, ou com marcação de 

mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas. 
 

7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a 
presença do coordenador local. 

 

8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) 
minutos contados do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões e o Cartão-Resposta. 

 

9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no Caderno de Questões. 
 

10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda 
o horário de início da prova. 

 

11- Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o Cartão-
Resposta. 

 

12- Assine no local indicado no Cartão-Resposta e no Caderno de Questões. 
 

13- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão-Resposta e o Caderno de 
Questões. 

 

Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala. 
 
 

Blumenau, 07 de agosto de 2022. 
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Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 1 a 5.

Cientistas         criam         tatuagem         de         grafeno         que         monitora
pressão         arterial

Um         artigo         publicado         no         final         de         junho,         na         revista
científica         Nature         Nanotechnology,         apresenta         uma
solução         confortável         e         precisão         para         medições         contínuas
da         pressão         arterial         em         ambientes         não         clínicos
(ambulatoriais).         Desenvolvida         por         pesquisadores         da
Universidade         do         Texas         em         Austin,         nos         Estados         Unidos,
trata-se         de         uma         tatuagem         eletrônica         de         grafeno,         que
pode         permanecer         no         pulso         por         horas.

Monitorar         continuamente         a         pressão         arterial         é         um
procedimento         essencial         para         a         compreensão         de         diversas
condições         de         saúde,         principalmente         as         doenças
cardiovasculares.         Essa         medida         pode         não         só         fornecer
subsídios         para         o         diagnóstico         médico,         mas         também
permitir         que         as         plataformas         de         monitoramento         consigam
estabelecer         uma         correlação         da         doença         com         o
comportamento         e         hábitos         do         paciente.

Para         Deji         Akinwande,         professor         da         UT         Austin         e         um         dos
líderes         da         pesquisa,         "a         pressão         arterial         é         o         sinal         vital
mais         importante         que         você         pode         medir,         mas         os         métodos
para         fazê-lo         fora         da         clínica,         passivamente,         sem
manguito,         são         muito         limitados".         Por         isso,         o         estudo
propõe         um         monitoramento         por         meio         de         um         dispositivo
vestível,         baseado         em         bioimpedância         elétrica.

Chamado         de         e-tattoo,         a         "tatuagem"         de         grafeno         é         fina,
autoadesiva,         leve         e         discreta,         funcionando         como         uma
interface         bioeletrônica         humana.         Através         dela,         a         aferição
da         pressão         arterial         pode         ser         feita         em         qualquer         tipo         de
situação,         de         momentos         de         alto         estresse         até         o         sono
profundo.         Além         medir         de         forma         não         invasiva         e         precisa
(desempenho         equivalente         ao         Grau         A),         o         vestível         pode
ser         usado         por         mais         de         300         minutos,         dez         vezes         mais         que
o         relatado         em         estudos         anteriores.

As         medições         são         feitas         através         do         disparo         de         uma
corrente         elétrica         na         pele,         seguido         de         uma         análise         da
resposta         do         corpo         (bioimpedância).         Existe         uma
correlação         entre         essa         reação         e         as         alterações         na         pressão
arterial,         devido         a         modificações         ocorridas         no         volume
sanguíneo,         que         são         posteriormente         analisadas         por         um
modelo         de         aprendizado         de         máquina.

Mas         o         que         é         mesmo         o         grafeno?

Grafeno         é         o         material         mais         fino         do         mundo.         Consiste         em
uma         camada         bidimensional         de         átomos         de         carbono
organizados         em         estruturas         hexagonais,         cuja         altura         é
equivalente         à         de         um         átomo.         Esse         material         pode         ser
produzido         por         meio         da         extração         de         camadas         superficiais
do         grafite,         um         mineral         abundante         na         Terra         e         um         dos         mais
comuns         alótropos         do         carbono.

As         ligações         químicas         formadas         entre         os         átomos         de
carbono         e         a         espessura         do         grafeno         tornam         esse         elemento
recordista         em         algumas         propriedades         físicas,         como

resistência         mecânica,         condutividades         térmica         e         elétrica.
Essas         características         fazem         do         grafeno         um         dos         mais
promissores         materiais,         podendo         ser         utilizado         nas         mais
variadas         aplicações.

Questão 01
Sobre         o         texto         "Cientistas         criam         tatuagem         de         grafeno         que
monitora         pressão         arterial",         analise         as         afirmações         a
seguir.         Marque         V,         para         as         verdadeiras,         e         F,         para         as
falsas:

(_)A         e-tattoo,         tatuagem         de         grafeno,         é         indicada         para         o         uso
em         ambientes         clínicos         e         realiza         a         aferição         da         pressão
arterial         em         qualquer         tipo         de         situação.

(_)Embora         esteja         sendo         chamada         de         tatuagem         de
grafeno,         não         podemos         compreender         o         dispositivo         como
uma         tatuagem         em         sentido         literal.         Isso         porque         ela         pode
ser         considerada         como         um         dispositivo         vestível         e         não         fixo
na         pele.

(_)A         ideia         de         investir         em         pesquisas         com         a         tatuagem         de
grafeno         vem         da         dificuldade         de         medir         a         pressão         arterial
em         ambientes         clínicos,         pois         estes         eram         muito         limitados.

Assinale         a         alternativa         com         a         sequência         correta:

(A) V         -         V         -         V.

(B) V         -         V         -         F.

(C) F         -         V         -         F.

(D) F         -         V         -         V.

(E) F         -         F         -         V.
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Questão 02
Associe         a         segunda         coluna         de         acordo         com         a         primeira,
que         relaciona         palavras         com         seus         significados
empregados         no         texto:

Primeira         coluna:         Palavra

(1)         Bioimpedância

(2)         Manguito

(3)         Dispositivo         vestível

Segunda         coluna:         Significação         no         texto

(__)         Dispositivo         empregado         na         aferência         da         pressão
arterial.

(__)         Tecnologia         que         pode         ser         colocada         no         corpo         para
monitoramento         de         distintas         informações.

(__)         Exame         que         analisa         a         composição         corporal.

Assinale         a         alternativa         que         apresenta         a         correta
associação         entre         as         colunas:

(A) 3         -         2         -         1.

(B) 1         -         3         -         2.

(C) 2         -         3         -         1.

(D) 2         -         1         -         3.

(E) 3         -         1         -         2.

Questão 03
A         respeito         do         gênero         textual         e         do         objetivo         do         texto
"Cientistas         criam         tatuagem         de         grafeno         que         monitora
pressão         arterial",         assinale         a         alternativa         correta:

(A) O         texto         consiste         em         um         artigo         de         divulgação
científica,         visto         que         apresenta         uma         inovação
científica         de         forma         acessível         a         diferentes         leitores.

(B) O         texto         se         constitui         como         uma         entrevista,         pois         seu
objetivo         é         justamente         mostrar         o         posicionamento         do
professor         Deji         Akinwande,         um         dos         líderes         da
pesquisa         abordada.

(C) O         texto         pode         ser         definido         como         um         artigo         de         opinião,
pois         apresenta         opiniões         científicas,         como         a         do
professor         Deji         Akinwande.

(D) O         texto         se         trata         de         uma         reportagem,         pois         além         de
informar,         tem         como         objetivo         convencer         o         leitor         a
adotar         a         tatuagem         de         grafeno.

(E) O         texto         se         trata         de         um         artigo         científico,         pois         focaliza
as         inovações         científicas,         seu         método,         principais
resultados         e         considerações         para         o         meio         acadêmico.

Questão 04
A         respeito         das         relações         coesivas         apresentadas         no         texto
"Cientistas         criam         tatuagem         de         grafeno         que         monitora
pressão         arterial",         analise         as         afirmações         a         seguir:

I-No         trecho         "Um         artigo         publicado         no         final         de         junho,         na
revista         científica         Nature         Nanotechnology,         apresenta         uma
solução         confortável         e         precisão         para         medições         contínuas
da         pressão         arterial         em         ambientes         não         clínicos
(ambulatoriais).         Desenvolvida         por         pesquisadores         da
Universidade         do         Texas         em         Austin,         nos         Estados         Unidos,
trata-se         de         uma         tatuagem         eletrônica         de         grafeno,         que
pode         permanecer         no         pulso         por         horas",         a         expressão
"tatuagem         eletrônica         de         grafeno"         está         retomando         "uma
solução         confortável         e         precisão         para         medições         contínuas
da         pressão         arterial".

II-No         trecho         "Monitorar         continuamente         a         pressão         arterial
é         um         procedimento         essencial         para         a         compreensão         de
diversas         condições         de         saúde,         principalmente         as         doenças
cardiovasculares.         Essa         medida         pode         não         só         fornecer
subsídios         para         o         diagnóstico         médico,         mas         também
permitir         que         as         plataformas         de         monitoramento         consigam
estabelecer         uma         correlação         da         doença         com         o
comportamento         e         hábitos         do         paciente",         a         expressão
"essa         medida"         se         refere         à         "compreensão         de         diversas
condições         de         saúde,         principalmente         as         doenças
cardiovasculares".

III-No         trecho         "As         ligações         químicas         formadas         entre         os
átomos         de         carbono         e         a         espessura         do         grafeno         tornam
esse         elemento         recordista         em         algumas         propriedades
físicas,         como         resistência         mecânica,         condutividades
térmica         e         elétrica.         Essas         características         fazem         do
grafeno         um         dos         mais         promissores         materiais,         podendo         ser
utilizado         nas         mais         variadas         aplicações",         a         expressão
"essas         características"         está         retomando         "as         ligações
químicas         formadas         entre         os         átomos         de         carbono         e         a
espessura         do         grafeno".

É         correto         o         que         se         afirma         em:

(A) I         e         II.

(B) III,         apenas.

(C) I,         II         e         III.

(D) I,         apenas.

(E) II,         apenas.
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Questão 05
Assinale         a         alternativa         que         apresenta         o         correto         emprego
do         acento         grave         (crase):

(A) Os         elétrons         conseguem         se         propagar         no         grafeno
quase         livremente         sem         sofrerem         desvios         ou         colisões.
Em         decorrência         da         estrutura         hexagonal         das         ligações
de         carbono,         os         elétrons         deslocam-se         no         interior
dessas         finas         camadas         em         velocidades         relativísticas,
isto         é,         próximas         à         velocidade         da         luz.

(B) O         grafeno         é         um         material         composto         por         uma         camada
bidimensional         de         átomos         de         carbono         organizados         em
estruturas         hexagonais,         cuja         altura         é         equivalente         a         de
um         átomo.

(C) Sensores         biomédicos         muito         mais         rápidos         são         feitos         a
base         de         grafeno         e         podem         detectar         doenças,         vírus         e
outras         toxinas.

(D) Uma         propriedade         interessante         do         grafeno         é         seu         alto
módulo         de         Young,         indicando         que,         além         de         resistente,
esse         material         é         bastante         elástico.         Por         isso,         ele         é
capaz         de         retornar         à         seu         tamanho         original         com
relativa         facilidade.

(E) O         grafeno         parece         ser         um         dos         materiais         mais
promissores         no         desenvolvimento         de         novas
tecnologias         em         uma         ampla         gama         de         indústrias.         Sua
invenção         em         2004         rendeu         à         Andrei         Gejm         e         à
Konstantin         Novosiol         o         Prêmio         Nobel         de         Física.

Conhecimentos Específicos

Questão 06
Aos         adultos         ou         idosos         com         TEA,         alguns         aspectos         devem
ser         considerados,         principalmente         aqueles         com         déficit         de
comunicação,         podendo-se         utilizar         métodos         diretos         e
indiretos         à         avaliação.         Sobre         essa         temática,         analise         as
afirmações         a         seguir:

I         -         Os         métodos         indiretos         de         avaliação         incluem         entrevistas
e         questionários         a         familiares         e         cuidadores.

II         -         No         caso         dos         métodos         diretos,         podemos         observar         o
indivíduo         em         seu         ambiente         natural         e         real         (atentando         às
suas         escolhas         e         formas         de         engajamento)         ou         podemos
apresentar         situações         de         teste         de         preferência,         nas         quais
um         ou         mais         itens         ou         atividades         são         avaliados         simultânea
ou         sucessivamente.

III         -         Na         avaliação         dos         riscos         vividos         pelo         indivíduo         adulto
ou         idoso         com         TEA,         a         presença         de         comportamentos         auto
e         heteroagressivos         pode         apresentar         lesões         internas,         que
devem         ser         avaliadas         pela         equipe         médica.         Esses
comportamentos         colocam         em         risco         o         paciente         e
familiares         e         devem         ser         extensivamente         discutidos         pela
equipe         formas         de         tratamento         e         gerenciamento.

IV         -         Déficits         nas         áreas         de         comunicação,         autocuidado         e
autopreservação         também         podem         ser         críticos         e         devem
ser         avaliados         para         melhor         tratamento         e         gerenciamento
dos         riscos.

É         correto         o         que         se         afirma         em:

(A) I         e         II,         apenas.

(B) I,         II         e         III,         apenas.

(C) I,         II,         III         e         IV.

(D) III         e         IV,         apenas.

(E) IV,         apenas
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Questão 07
O         Capítulo         III,         da         Lei         Brasileira         de         Inclusão         da         Pessoa
com         Deficiência         (Estatuto         da         Pessoa         com         Deficiência),
n.º         13.146,         de         6         de         julho         de         2015,         no         que         diz         respeito         ao
Direito         à         Saúde         da         Pessoa         com         Deficiência,         diz         em         seu
artigo:

I         -         20:         as         operadoras         de         planos         e         seguros         privados         de
saúde         não         são         obrigadas         a         garantir         à         pessoa         com
deficiência,         no         mínimo,         todos         os         serviços         e         produtos
ofertados         aos         demais         clientes.

II         -         21:         quando         esgotados         os         meios         de         Atenção         à         Saúde
da         Pessoa         com         Deficiência         no         local         de         residência,         será
prestado         atendimento         fora         de         domicílio,         para         fins         de
diagnóstico         e         de         tratamento,         garantidos         o         transporte         e         a
acomodação         da         pessoa         com         deficiência         e         de         seu
acompanhante.

III         -         24:         é         assegurado         à         pessoa         com         deficiência         o         acesso
aos         serviços         de         saúde,         tanto         públicos         como         privados,         e
às         informações         prestadas         e         recebidas,         por         meio         de
recursos         de         tecnologia         assistiva         e         de         todas         as         formas         de
comunicação.

IV         -         25:         somente         os         espaços         públicos         devem         assegurar         o
acesso         da         pessoa         com         deficiência,         em         conformidade
com         a         legislação         em         vigor,         mediante         a         remoção         de
barreiras,         por         meio         de         projetos         arquitetônico,         de
ambientação         de         interior         e         de         comunicação         que         atendam
às         especificidades         das         pessoas         com         deficiência         física,
sensorial,         intelectual         e         mental.

É         correto         o         que         se         afirma         em:

(A) I,         II,         III         e         IV.

(B) I         e         IV,         apenas.

(C) I,         II         e         IV,         apenas.

(D) II         e         III,         apenas.

(E) III,         apenas.

Questão 08
A         Classificação         Internacional         de         Funcionalidade         (CIF)         é         o
modelo         de         estrutura         preconizado         pela         Organização
Mundial         de         Saúde         (OMS)         para         a         definição,         mensuração
e         formulação         de         políticas         para         a         saúde         e         incapacidade
que         pode         ser         utilizado         em         todos         os         indivíduos.         Com
relação         a         essa         classificação,         analise         as         afirmações         a
seguir:

I         -         O         acompanhamento         longitudinal         e         o         apontamento
constante         das         mudanças         do         seu         estado         funcional         podem
ser         avaliados         por         meio         da         CIF         e         o         indivíduo         pode         ter
diversas         classificações         relacionadas         às         condições         de
saúde.

II         -         A         classificação         da         CIF         não         pode         ser         utilizada         pelo
poder         público         para         fins         sociais,         porque         a         avaliação         dos
serviços         públicos         prestados         à         pessoa         com         deficiência
leva         em         consideração         somente         a         classificação         através
do         CID,         que         é         a         classificação         internacional         de         doença         e
problemas         relacionados         à         saúde.

III         -         A         CIF         engloba         funções         e         estruturas         do         corpo,
atividade,         participação,         meio         ambiente         e         fatores
pessoais.         Por         englobar         todos         os         aspectos         da         saúde
humana         e         alguns         componentes         relevantes         para         a         saúde
relacionados         ao         bem-estar,         pode         ser         utilizada         para
classificar         todas         as         pessoas         com         ou         sem         incapacidades.

IV         -         A         CIF         pode         ser         utilizada         para         quantificar         em         uma
linguagem         universal         os         ganhos         funcionais         de         pessoas
com         deficiência,         permitindo         transitar         por         diferentes
condições         de         saúde         durante         o         processo         de         reabilitação.

V         -         No         indivíduo         com         TEA,         as         principais         áreas         avaliadas
pela         CIF         incluem:         aprendizagem         e         aplicação         do
conhecimento,         tarefas         e         demandas         gerais,         comunicação,
mobilidade,         cuidado         pessoal,         vida         doméstica,         relações         e
interações         interpessoais         e         vida         comunitária,         social         e
cívica.

É         correto         o         que         se         afirma         em:

(A) I,         III,         IV         e         V,         apenas.

(B) I,         II         e         IV,         apenas.

(C) I,         II,         III,         IV         e         V.

(D) I,         III         e         IV         apenas.

(E) III         e         V,         apenas.
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Questão 09
Para         detecção         de         problemas         de         desenvolvimento,         seja
cognitivo         ou         físico,         a         identificação         precoce         de         sinais
iniciais         possibilita         a         instauração         imediata         de         intervenções
extremamente         importantes,         uma         vez         que         os         resultados
positivos         advindos         das         terapias         são         tão         mais
significativos         quanto         mais         precocemente         instituídos.         Com
base         nesse         contexto,         analise         as         afirmações         a         seguir:

I         -         Nos         primeiros         anos         de         vida,         a         maior         plasticidade         das
estruturas         anátomo-fisiológicas         do         cérebro,         o         papel
fundamental         das         experiências         de         vida         de         um         bebê         para         o
funcionamento         das         conexões         neuronais         e         para         a
constituição         psicossocial,         tornam         esse         período         um
momento         sensível         e         privilegiado         para         intervenções.

II         -         Para         fins         de         diagnóstico,         manifestações         do         quadro
sintomatológico         devem         estar         presentes         até         os         10         anos
de         idade.

III         -         Deve-se         ter         cautela         com         o         diagnóstico         precipitado,
pois         quanto         mais         nova         for         a         criança,         mais         inespecíficos
são         os         sinais         de         problemas         de         desenvolvimento.         As
consequências         de         um         diagnóstico         precipitado         podem         ser
ruins         à         família         e         para         o         desenvolvimento         do         bebê.

IV         -         As         equipes         de         assistência         materno-infantil         da
atenção         básica         são         consideradas         profissionais
importantes         na         identificação         precoce         de         problemas         de
desenvolvimento.

É         correto         o         que         se         afirma         em:

(A) II,         apenas.

(B) I,         III         e         IV,         apenas.

(C) II         e         III,         apenas.

(D) I         e         IV,         apenas.

(E) I,         II,         III         e         IV.

Questão 10
O         acesso         à         educação         é         direito         de         todos,         sem
discriminação,         em         igualdade         de         oportunidades.         Para
isso,         o         Governo         Federal         criou,         em         2013,         o         Plano
Nacional         dos         Direitos         da         Pessoa         com         Deficiência         -         Viver
sem         Limite,         que         inclui         acesso         à         educação,         inclusão
social,         acessibilidade         e         atenção         à         saúde.         Sobre         o         acesso
à         educação,         analise         as         afirmações         a         seguir:

I         -         Ampliação         do         programa         BPC         (Benefício         de         Prestação
Continuada         da         Assistência         Social),         a         criação         de         salas         de
recursos         multifuncionais,         promoção         de         acessibilidade
nas         escolas,         formação         de         professores         para         o
atendimento         educacional         especializado         e         aquisição         de
ônibus         escolares         acessíveis.

II         -         Prioridade         na         matrícula         do         PRONATEC         (Programa
Nacional         de         Acesso         ao         Ensino         Técnico                  e         Emprego).

III         -         Instalação         de         núcleos         de         acessibilidade         e         oferta         de
cursos         de         Letras/Libras         nas         IFES         (Instituições         Federais
de         Ensino         Superior).

IV         -         O         Viver         sem         Limite         garante         que         não         sejam         criadas
turmas         específicas         para         pessoas         com         deficiência         e         que
não         seja         destinado         quantitativo         de         vagas         exclusivas         para
esse         público         no         PRONATEC.

É         correto         o         que         se         afirma         em:

(A) II         e         III,         apenas.

(B) I,         II         e         III,         apenas.

(C) II         e         IV,         apenas.

(D) I,         II         III         e         IV.

(E) I         e         IV,         apenas.
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Questão 11
A         Estratégia         Nacional         de         Fortalecimento         dos         Vínculos
Familiares,         criada         em         9         de         dezembro         de         2020,         pelo
Decreto         n.º         10.570,         tem         como         princípios         o         respeito         à
dignidade         da         pessoa         humana,         o         reconhecimento         da
família         como         base         da         sociedade         e         merecedora         de
especial         proteção         do         Estado         e         a         garantia         do         direito         à
convivência         familiar         e         comunitária.         Segundo         esse         mesmo
decreto,         no         art.         3º,         são         objetivos         da         Estratégia         Nacional
de         Fortalecimento         dos         Vínculos         Familiares:

I         -         Apoiar,         fortalecer         e         articular         as         iniciativas         existentes
no         âmbito         das         competências         das         políticas         coordenadas
pelos         órgãos         do         Poder         Executivo         federal         e         propor         ações
e         aprimoramentos         baseados         em         evidências         e         melhores
práticas.

II         -         Propor         estratégias         integradas         que         possam
potencializar         a         articulação         intersetorial,         qualificar         a
atenção         aos         vínculos         familiares         no         escopo         das         políticas
públicas         e         potencializar         os         resultados.

III         -         Promover         a         avaliação         do         impacto         familiar         das
políticas,         dos         programas         e         das         ações         em         elaboração         ou
implementados         pelos         órgãos         do         Poder         Executivo
Federal,         visando         à         elaboração         de         proposições         que
aprimorem         a         atenção         às         famílias         no         âmbito         das         políticas
públicas.

IV         -         Fomentar         a         pesquisa,         a         produção         e         a         divulgação         de
conhecimento         acerca         da         realidade         das         famílias
brasileiras         e         da         relação         entre         os         vínculos         familiares         e         o
bem-estar         da         população.

V         -         Articular         os         esforços         entre         o         Governo         Federal         e         a
sociedade         civil,         em         prol         da         valorização,         do         apoio         e         do
fortalecimento         dos         vínculos         familiares.

É         correto         o         que         se         afirma         em:

(A) IV         e         V,         apenas.

(B) I,         II,         III,         IV         e         V.

(C) I,         II         e         III,         apenas.

(D) III         e         IV,         apenas.

(E) I,         II         e         V,         apenas.

Questão 12
O         Art.         18-A,         do         Estatuto         da         Criança         e         do         Adolescente,
Lei         n.º         8.069,         de         13         de         julho         de         1990,         diz         que         a         criança         e
o         adolescente         têm         o         direito         de         ser         educados         e         cuidados
sem         o         uso         de         castigo         físico         ou         de         tratamento         cruel         ou
degradante,         como         formas         de         correção,         disciplina,
educação         ou         qualquer         outro         pretexto,         pelos         pais,         pelos
integrantes         da         família         ampliada,         pelos         responsáveis,
pelos         agentes         públicos         executores         de         medidas
socioeducativas         ou         por         qualquer         pessoa         encarregada         de
cuidar         deles,         tratá-los,         educá-los         ou         protegê-los         (incluído
pela         Lei         n.º         13.010,         de         2014).         Para         fins         dessa         lei,
considera-se:         (1)         Castigo         físico         como         ação         de         natureza
disciplinar         ou         punitiva         aplicada         com         o         uso         da         força         física
sobre         a         criança         ou         o         adolescente         que         resulte         em
sofrimento         físico         ou         lesão;         (2)         Tratamento         cruel         ou
degradante:         conduta         ou         forma         cruel         de         tratamento         em
relação         à         criança         ou         ao         adolescente         que         humilhe,
ameace         gravemente         ou         ridicularize.         Caso         os         pais,         os
integrantes         da         família         ampliada,         os         responsáveis,         os
agentes         públicos         executores         de         medidas
socioeducativas         ou         qualquer         pessoa         encarregada         de
cuidar         de         crianças         e         de         adolescentes,         utilizarem         castigo
físico         ou         tratamento         cruel         ou         degradante         como         formas         de
correção,         disciplina,         educação         ou         qualquer         outro         pretexto
estarão         sujeitos,         sem         prejuízo         de         outras         sanções
cabíveis,         às         seguintes         medidas,         que         serão         aplicadas         de
acordo         com         a         gravidade         do         caso:

I         -         Encaminhamento         a         programa         oficial         ou         comunitário         de
proteção         à         família.

II         -         Encaminhamento         a         tratamento         psicológico         ou
psiquiátrico         com         direta         internação         compulsória.

III         -         Encaminhamento         a         cursos         ou         programas         de
orientação.

IV         -         Obrigação         de         encaminhar         a         criança         a         tratamento
especializado.

V         -         Advertência.

É         correto         o         que         se         afirma         em:

(A) I,         II,         III,         IV         e         V.

(B) I,         II         e         V,         apenas.

(C) I         e         III,         apenas.

(D) II,         IV         e         V,         apenas.

(E) I,         III,         IV         e         V,         apenas.
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Questão 13
Inventários         de         desenvolvimento         geral         e         de         sinais         de
alerta         para         problemas         são         um         importante         material         para
instrumentalizar         as         equipes         de         saúde         na         tarefa         de
identificação         desses         casos,         desde         a         detecção         dos         sinais
até         o         diagnóstico         propriamente         dito,         os         quais         necessitam
acompanhamento         e         intervenção.         Ao         encontro         disso,         foi
sugerido,         por         Bair         et         al.         (2006),         um         rol         de         características
sugestivas         de         TEA         que         são         encontrados         com         frequência
no         histórico         clínico         e         nas         pesquisas         com         pacientes
diagnosticados         com         TEA.         Sobre         os         indicadores         do
desenvolvimento         e         sinais         de         alerta         para         crianças         de         zero
a         seis         meses,         analise         as         afirmações         a         seguir:

I         -         Por         volta         dos         3         meses         de         idade,         a         criança         passa         a
acompanhar         e         a         buscar         o         olhar         de         seu         cuidador,         porém         a
criança         com         TEA         pode         não         fazer         isso         ou         fazer         com
frequência         menor.

II         -         Em         torno         dos         6         meses         de         idade,         é         possível         observar
que         a         criança         presta         mais         atenção         a         pessoas         do         que         a
objetos         ou         brinquedos.         A         criança         com         TEA         tende         a
prestar         menos         atenção         a         objetos.

III         -         Desde         o         começo,         a         criança         parece         ter         atenção         à
(melodia         da)         fala         humana.         Após         os         3         meses,         ela         já
identifica         a         fala         de         seu         cuidador,         mostrando         reações
corporais.         Para         sons         ambientais,         apresenta         expressões,
por         exemplo,         de         "susto",         choro         e         tremor.         A         criança         com
TEA         pode         ignorar         ou         apresentar         pouca         resposta         aos
sons         de         fala.

IV         -         Por         volta         dos         3         meses,         há         o         início         de         diferentes
formatações         de         choro:         choro         de         fome,         de         birra         etc.         Esses
formatos         diferentes         estão         ligados         ao         momento         e/ou         a         um
estado         de         desconforto.         A         criança         com         TEA         pode         ter         um
choro         indistinto         nas         diferentes         ocasiões         e         pode         ter
frequentes         crises         de         choro         duradouro,         sem         ligação
aparente         a         evento         ou         pessoa.

V         -         Nas         brincadeiras,         a         criança         olha         para         o         objeto         e         o
explora         de         diferentes         formas         (sacode,         atira,         bate         etc.).         A
ausência         ou         a         raridade         desses         comportamentos
exploratórios         pode         ser         indicadores         de         TEA.

É         correto         o         que         se         afirma         em:

(A) I,         II,         III,         IV         e         V.

(B) I         e         IV,         apenas.

(C) II,         III         e         V,         apenas.

(D) I,         III,         IV         e         V,         apenas.

(E) II,         apenas.

Questão 14
A         rede         de         cuidados         às         pessoas         com         deficiência         é         um
programa         criado         pelo         Ministério         da         Saúde         que         busca
ampliar         o         acesso         e         qualificar         o         atendimento         às         pessoas
com         deficiência         temporária         ou         permanente,         progressiva,
regressiva         ou         estável;         de         forma         intermitente         ou         contínua,
a         todos         os         usuários         do         Sistema         Único         de         Saúde         (SUS).
Fazem         parte         dos         componentes         da         atenção         especializada
em         Reabilitação         Auditiva,         Física,         Intelectual,         Visual,
Ostomia         e         em         Múltiplas         deficiências:

I         -         Centros         Especializados         em         Reabilitação         (CER)

II         -         Estabelecimentos         em         saúde         habilitados         em         apenas
um         serviço         de         Reabilitação

III         -         Oficinas         ortopédicas

IV         -         Centros         Especializados         Odontológicos         (CEO)

V         -         Estabelecimentos         em         saúde         que         sejam         habilitados
em         mais         de         dois         serviços         de         Reabilitação.

É         correto         o         que         se         afirma         em:

(A) I,         II,         III,         IV         e         V.

(B) III         e         IV,         apenas.

(C) I,         II,         III         e         IV.

(D) V,         apenas.

(E) I         e         II,         apenas.
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Questão 15
Considera-se         ato         de         alienação         parental         a         interferência         na
formação         psicológica         da         criança         ou         do         adolescente
promovida         ou         induzida         por         um         dos         genitores,         pelos         avós
ou         pelos         que         tenham         a         criança         ou         adolescente         sob         a         sua
autoridade,         guarda         ou         vigilância         para         que         repudie         genitor
ou         que         cause         prejuízo         ao         estabelecimento         ou         à
manutenção         de         vínculos         com         este.         São         formas         de
alienação         parental,         praticados         diretamente         ou         com
auxílio         de         terceiros:

I         -         Realizar         campanha         de         desqualificação         da         conduta         do
genitor         no         exercício         da         paternidade         ou         maternidade.

II         -         Dificultar         o         exercício         da         autoridade         parental.

III         -         Dificultar         contato         de         criança         ou         adolescente         com
genitor.

IV         -         Dificultar         o         exercício         do         direito         regulamentado         de
convivência         familiar.

V         -         Comunicar         informações         pessoais         relevantes         sobre         a
criança         ou         adolescente,         inclusive         escolares,         médicas         e
alterações         de         endereço.

É         correto         o         que         se         afirma         em:

(A) I         e         V,         apenas

(B) V,         apenas.

(C) II,         III         e         IV,         apenas

(D) I,         II,         III,         IV         e         V.

(E) I,         II,         III         e         IV,         apenas.

Questão 16
Na         investigação         clínica         para         o         Transtorno         do         Espectro
Autista         (TEA),         pode         haver         uma         deficiência         intelectual         (DI)
associada,         a         qual         deve         sempre         ser         investigada.         Ao
encontro         disso,         sabe-se         que         a         deficiência         intelectual         é
caracterizada         por         déficits         nas         áreas         social,         da         cognição         e
da         capacidade         adaptativa.         Os         indivíduos         com         esse
transtorno         também         apresentam         estereotipias         e
alterações         comportamentais         que         podem         ser         bastante
severas.         Em         alguns         casos,         os         transtornos         globais         do
desenvolvimento         são         os         mais         comumente         associados         ao
autismo         infantil.         Nesse         sentido,         a         prevalência         aponta         que
40%         das         pessoas         com         DI         apresentam         critérios
diagnósticos         para         TEA         e         que         até         70%         de         indivíduos         com
quadro         de         autismo         clássico         apresentam         DI.         Diante         do
exposto,         durante         a         avaliação         clínica         de         indivíduos         com
suspeita         de         um         transtorno         global         do         desenvolvimento,
deve-se:

I         -         Descartar         o         levantamento         minucioso         do         histórico
perinatal.         As         lesões         cerebrais         associadas         (com         ou         sem
crises         convulsivas)         não         interferem         na         investigação         clínica
para         DI.

II         -         Indivíduos         com         DI         sem         causa         definida         devem         ser
investigados         para         uma         aberração         cromossômica
(cariótipo)         e/ou         para         a         síndrome         do         X         frágil.

III         -         Indivíduos         com         alterações         morfológicas         devem         ser
investigados         para         a         existência         de         uma         síndrome
genética.         A         interconsulta         com         um         serviço         de         genética
médica         é         recomendável.

É         correto         o         que         se         afirma         em:

(A) I,         apenas.

(B) II,         apenas.

(C) III,         apenas.

(D) I,         II         e         III.

(E) II         e         III,         apenas.

FONOAUDIÓLOGO - 1 9



Questão 17
No         Transtorno         do         Espectro         Autista         (TEA),         existem
comportamentos         que         são         incomuns         e         que         não         são         bons
preditores         de         TEA,         porque         várias         crianças         com         TEA         não
os         apresentam         e,         quando         os         têm,         costumam
demonstrá-los         mais         tardiamente.         Em         alguns         casos,         são
observados         comportamentos         atípicos,         repetitivos         e
estereotipados         severos,         o         que         indica         a         necessidade         de
encaminhamento         à         avaliação         diagnóstica         mais
detalhada.         Dito         isso,         em         relação         ao         comportamento
motor,         analise         as         afirmações         a         seguir:

I         -         Exibem         movimentos         motores         estereotipados:         flapping
de         mãos,         "espremer-se",         correr         de         um         lado         para         o         outro,
entre         outros         movimentos.

II         -         Têm         ações         atípicas         repetitivas:         alinhar/empilhar
brinquedos         de         forma         rígida;         observar         objetos
aproximando-se         muito         deles;         prestam         atenção
exagerada         a         certos         detalhes         de         um         brinquedo,
demonstram         obsessão         por         determinados         objetos         em
movimento         (ventiladores,         máquinas         de         lavar         roupas         etc.).

III         -         Possuem         sensibilidade         exagerada         a         determinados
sons         (como         os         do         liquidificador,         do         secador         de         cabelos
etc.),         reagindo         a         eles         de         forma         exacerbada.

IV         -         Têm         dificuldade         de         se         aninhar         no         colo         dos
cuidadores.

É         correto         o         que         se         afirma         em:

(A) I,         II,         III         e         IV.

(B) III         e         IV,         apenas.

(C) IV,         apenas.

(D) I         e         II,         apenas.

(E) III,         apenas.

Questão 18
Após         o         diagnóstico         de         TEA         e         a         comunicação         à         família,
deve-se         iniciar         imediatamente         a         fase         do         tratamento         e         da
habilitação/reabilitação.         O         projeto         terapêutico         a         ser
desenvolvido         deve         resultar:         do         diagnóstico         elaborado;
das         sugestões         decorrentes         da         avaliação         interdisciplinar
da         equipe         e;         das         decisões         da         família.         Todo         o         projeto
terapêutico,         portanto,         será         individualizado         e         deve         atender
às         necessidades,         às         demandas         e         aos         interesses         de         cada
paciente         e         de         seus         familiares.         Sobre         o         processo         de
reabilitação         multiprofissional         ao         indivíduo         com         TEA,
analise         as         afirmações         a         seguir:

I         -         A         escolha         do         método         a         ser         utilizado         no         tratamento         e         a
avaliação         periódica         de         sua         eficácia         devem         ser         feitas         de
modo         conjunto         entre         a         equipe         e         a         família         do         paciente,
garantindo         informações         adequadas         quanto         ao         alcance         e
aos         benefícios         do         tratamento,         bem         como         favorecendo         a
implicação         e         a         corresponsabilidade         no         processo         de
cuidado         à         saúde.

II         -         A         avaliação         sistemática         do         processo         de
habilitação/reabilitação         deve         ser         pautada         pela
consideração         da         linguagem,         dos         sentimentos,         dos
pensamentos         e         das         formas         que         o         paciente         tem         de         se
relacionar         com         as         pessoas         e         com         o         seu         ambiente,         bem
como         pela         melhoria         e         pela         ampliação         das         capacidades
funcionais         do         indivíduo         em         vários         níveis         e         ao         longo         do
tempo.

III         -         No         atendimento         à         pessoa         com         TEA,         a         rotina         clínica
não         influencia         (horários,         espaço         clínico,         participantes         da
sessão,         instrumentos,         o         diálogo         como         ponto         fundamental
de         inserção         da         pessoa).

IV         -         No         contexto         do         atendimento         ao         adulto         e         ao         idoso
com         TEA,         o         foco         do         atendimento         deve         se         voltar         à
integração         e         ao         acesso         aos         serviços,         à         comunidade,         à
inserção         no         mercado         de         trabalho         e         ao         lazer.

É         correto         o         que         se         afirma         em:

(A) I,         II,         III         e         IV.

(B) III,         apenas.

(C) I,         II         e         IV,         apenas.

(D) I         e         II,         apenas

(E) II,         III         e         IV,         apenas
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Questão 19
A         lei         n.º         8.080,         de         19         de         setembro         de         1990,         dispõe         sobre
as         condições         para         a         promoção,         proteção         e         recuperação
da         saúde,         a         organização         e         o         funcionamento         dos         serviços
correspondentes         e         dá         outras         providências.         No         Art.         7º,         as
ações         e         serviços         públicos         de         saúde         e         os         serviços
privados         contratados         ou         conveniados         que         integram         o
Sistema         Único         de         Saúde         (SUS)         são         desenvolvidos         de
acordo         com         as         diretrizes         previstas         no         art.         198         da
Constituição         Federal,         obedecendo         ainda         aos         seguintes
princípios:

I         -         Universalidade         de         acesso         aos         serviços         de         saúde         em
todos         os         níveis         de         assistência.

II         -         Integralidade         de         assistência,         entendida         como
conjunto         articulado         e         contínuo         das         ações         e         serviços
preventivos         e         curativos,         individuais         e         coletivos,         exigidos
para         cada         caso         em         todos         os         níveis         de         complexidade         do
sistema.

III         -         Igualdade         da         assistência         à         saúde,         sem         preconceitos
ou         privilégios         de         qualquer         espécie.

IV         -         Centralização         político-administrativa,         sem         direção
única         em         cada         esfera         de         governo.

V         -         Direito         à         informação,         às         pessoas         assistidas,         sobre
sua         saúde.

É         correto         o         que         se         afirma         em:

(A) IV,         apenas.

(B) I,         II,         III,         IV         e         V.

(C) I,         II         e         IV,         apenas.

(D) I,         II,         III         e         V,         apenas.

(E) III         e         V,         apenas

Questão 20
"Todos         os         homens         nascem         livres         e         iguais         em         dignidade
e         direitos.         São         dotados         de         razão         e         consciência         e         devem
agir         em         relação         uns         aos         outros         com         espírito         de
fraternidade"         (...)         "Todo         homem         tem         capacidade         para
gozar         os         direitos         e         as         liberdades         estabelecidas         nesta
Declaração,         sem         distinção         de         qualquer         espécie,         seja         de
raça,         cor,         sexo,         língua,         religião,         opinião         política         ou         de
outra         natureza,         origem         nacional         ou         social,         riqueza,
nascimento         ou         qualquer         outra         condição."         (...)         "Todo
homem         tem         direito         à         vida,         à         liberdade         e         à         segurança
pessoal."         Essas         declarações         fazem         parte         da         Constituição
de:

(A) 1967.

(B) 1397.

(C) 1946.

(D) 1934.

(E) 1988.
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          FUNDAÇÃO  UNIVERSIDADE  REGIONAL  DE  BLUMENAU 
 
 
 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO E SIMPLIFICADO  
PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR  

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM CARÁTER TEMPORÁRIO 
EDITAL PSPS TA N° 005/2022 

 
 

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS  
 
 

 

Questões RESPOSTAS 

01 A B C D E 

02 A B C D E 

03 A B C D E 

04 A B C D E 

05 A B C D E 

06 A B C D E 

07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

 

 
 

 
INFORMAÇÕES  

 
O inteiro teor da prova e o gabarito preliminar da Prova Objetiva serão divulgados até às 20h do dia 
08 de agosto de 2022, no endereço eletrônico http://concursos.furb.br/, link FURB - PSPS Técnico 
Administrativo – Edital nº 005/2022. 
 

 
 
 

Blumenau, 07 de agosto de 2022. 
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