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INSTRUÇÕES 
 

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova.  

2. Depois de autorizado pelo fiscal, O candidato deve ler as instruções e verificar se faltam folhas 

neste caderno, se a sequência de 40 (QUARENTA) questões está correta e se há imperfeições gráficas 

que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.  

3. A prova é composta de 40 (QUARENTA) questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, 

sempre na sequência A, B, C, D e E, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 

fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas deste 

caderno. 

6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome está impresso 

nele. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de prova. 

7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica transparente 

de tinta preta ou azul. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de 

correção. Em hipótese alguma ocorrerá a substituição da folha de respostas (gabarito) por erro de 

preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato. 

8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre candidato, tampouco o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas 

exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. O saco plástico com os objetos, deverá ser colocado sob a carteira ou mesmo no assoalho da sala 

e não pode ser aberto sob pena de eliminação.  

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas, 

é de 4 (quatro) horas a partir do início da prova. 

11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a 

autorização para entregar a folha de respostas (gabarito). 

12. Os candidatos dos níveis Médio, podem se retirar do local de provas somente após 60 minutos do 

início da sua prova, porém não poderá levar consigo o caderno de provas. O candidato que sair antes 

será registrado em ata e será eliminado do concurso. Somente após duas horas do início da prova o 

candidato poderá sair levando consigo o caderno de provas. 

13. Os TRÊS últimos candidatos de cada sala ficarão retido para assinar, juntamente com os fiscais 

daquela sala, a ata e o lacre do envelope dos gabaritos. 

14. Não esquecer de levar seus pertences pessoais. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto-base para as questões 01 a 05: 

 

[...]  

Por outro lado, é verdade também que quase todos – alunos, professores, pais, gestores, políticos – 

apontam que há problemas na Educação brasileira, em particular, no nível básico. Uns usam os discutíveis 

rankings de países para apoiar seu desconforto. O raciocínio é baseado na seguinte lógica: o Brasil não está 

bem colocado no PISA e, portanto, isso “mostra” que a Educação está ruim e, também, que as pesquisas da 

Área de Educação e Ensino não atingem seus objetivos. Outros usam análises qualitativas feitas em 

dissertações e teses das Áreas de Ensino, Aprendizagem e Educação para apontar o descompasso da escola 

com as demandas da sociedade por uma democracia econômica em nosso país. Testes de diversas naturezas 

são utilizados também para justificar tal ideia, mas não cremos que ninguém diria – com exceção de pequenos 

bolsões formados, por exemplo, pelos Institutos Federais de Educação – que a educação básica vai mal e está 

apoiada demasiadamente em apostilas que visam apenas a testes. Ou seja, a afirmativa de que a “Educação vai 

mal” pode estar correta, mas não devido ao resultado de testes que não foram feitos para ranquear países, como 

o PISA, ou por causa da pesquisa, conforme vamos argumentar.  

[...] 

Fonte: BORBA, M. C.; ALMEIDA, H. R. F. L.; GRACIAS, T. A. S. Pesquisa em ensino e sala de aula: 

diferentes vozes em uma investigação. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019. p. 19-20. 

 

01. Considerando o conteúdo do texto, assinale a alternativa integralmente CORRETA. 

A. O fragmento apresentado é parte de um texto expositivo em que se defende a importância dos testes 

internacionais de ranqueamento dos países, como o PISA. 

B. Na perspectiva defendida pelos autores, são inadequadas as interpretações feitas por “quase todos” no 

que tange às causas apontadas para os problemas na área da Educação brasileira.  

C. O fragmento apresentado faz parte de texto que é resultado de pesquisa científica – na área da Educação 

–, o que justifica o tom expositivo do texto, desprovido de marcas de subjetividade. 

D. Além de refutarem a ideia de que a “Educação vai mal”, os autores contra-argumentam em relação às 

justificativas apresentadas para ancorar tal afirmação que foram citadas no texto.  

E. Embora não haja no texto um referente para a expressão “nosso país”, é possível inferir, pelo conteúdo 

apresentado e pelos dados de publicação, que se está falando do Brasil. 

 

02. Assinale a alternativa que faz uma análise parcial ou integralmente INCORRETA. 

A. As aspas empregadas no verbo ‘mostrar’ refletem uma crítica em relação à interpretação citada, crítica 

essa que se evidencia também pelo uso do adjetivo “discutíveis”. 

B. As expressões “Por outro lado” e “também”, no 1º período, mostram que, antes desse fragmento, foi 

apresentado outro viés relacionado à temática, com a apresentação de outra afirmativa dada como 

‘verdadeira’. 

C. O adjetivo “lógica” (3º período) foi empregado no texto para reforçar o argumento de que o raciocínio 

apresentado é lógico, no sentido de ter razoabilidade, e, portanto, é aceitável. 

D. A expressão “quase” minimiza a generalização implicada no pronome indefinido “todos”, o que é 

importante para que o conteúdo dado como verdade não seja refutado pelo interlocutor. 

E. No último período, apresenta-se uma conclusão em relação ao conteúdo abordado no parágrafo e faz-se 

uma projeção em relação ao que vai ser desenvolvido no texto. 
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03. Assinale a alternativa parcial ou integralmente INCORRETA em relação aos elementos de coesão 

referencial empregados no texto. 

A. No 1º período, o conteúdo entre os travessões é um aposto que traz informatividade ao texto, pois explica 

a quem “todos” se refere. 

B. O artigo indefinido “Uns” e o pronome indefinido “Outros” têm como referência o pronome indefinido 

“todos”, referente que é apenas parcialmente recuperado por cada um desses elementos. 

C. O pronome demonstrativo “isso” retoma o seguinte conteúdo: “o Brasil não está bem colocado no 

PISA”. 

D. O pronome possessivo “seus” tem como referente a expressão “as pesquisas da Área de Educação e 

Ensino”. 

E. O pronome relativo “que”, usado para introduzir a oração adjetiva “que visam apenas a testes”, retoma 

a expressão “a educação básica”.  

 

04. Assinale a alternativa integralmente CORRETA em relação aos elementos de coesão sequencial 

empregados no texto. 

A. A expressão reformulativa “Ou seja” poderia ser substituída, sem prejuízo semântico para o texto, por 

“Em outras palavras”.  

B. Em apenas três das quatro ocorrências a preposição “para” introduz uma relação de finalidade. Tal 

relação semântica também é introduzida pela preposição “por” no 4º período. 

C. No último período, os elementos “mas”, “como”, “ou” e “conforme” introduzem, respectivamente, uma 

relação de ressalva, exemplificação, adição e exemplificação. 

D. A expressão “por exemplo” introduz um exemplo de “Testes de diversas naturezas”, expressão citada 

no início do período. 

E. No 3º período, a conjunção “portanto” veicula uma relação semântica do mesmo tipo daquela veiculada 

por “também”; a exclusão de ambos os elementos não resultaria em prejuízo semântico.  

 

05. Assinale a alternativa integralmente CORRETA. 

A. As orações passivas “O raciocínio é baseado na seguinte lógica” e “Testes de diversas naturezas são 

utilizados também para justificar tal ideia” apresentam agente da passiva. 

B. No último período, se o substantivo “resultado” fosse substituído por “conclusão”, seria necessário usar 

acento grave, indicativo de crase no ‘a’: ‘à conclusão’. 

C. Os elementos “Por outro lado” e “ou seja” são conectivos produtivos em correspondências oficiais por 

servirem para a introdução a assuntos preestabelecidos. 

D. No último período, o verbo ‘poder’ está conjugado no singular para concordar com o núcleo do sujeito 

oracional: “Educação”. 

E. As vírgulas que isolam as expressões “também” (3º período), “por exemplo” (5º período), “Ou seja” (6º 

período) não são obrigatórias. 
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

06. Um jogador de futebol do Sport Club Faísca, conhecido por fazer muitos gols de bicicleta e que gostava 

muito de Matemática, certa vez, quando indagado a respeito de quantos gols de bicicleta havia feito em sua 

carreira profissional, disse: “O número de gols de bicicleta que fiz na minha carreira profissional é igual a 

212 – 132”. Chamando “Z” o número de gols de bicicleta que ele fez ao longo de sua carreira, é CORRETO 

afirmar: 

A. Z = 227. 

B. Z = 212. 

C. Z = 270. 

D. Z = 272. 

E. Z = 130. 

 

07. Qual é o resultado da expressão 77,89√𝑧 − 457√𝑧 + 3,7√𝑧 ? 

A. + 13,457 √𝑧. 

B. - 375,41√𝑧. 

C. - 778,45 √𝑧. 

D. - 573,28√𝑧. 

E. + 375,41√𝑧. 

 

08. Uma determinada esfera tem o volume igual a 288πcm3. Sabendo disso, é CORRETO afirmar que o 

diâmetro dessa esfera é igual a: 

A. 36cm. 

B. 21cm. 

C. 16cm. 

D. 18cm. 

E. 12cm. 

 

09. Encontre os valores dos lados h e j na figura a seguir: 

 

A. h = 24 e j = 06. 

B. h = 14 e j = 18. 

C. h = 12 e j = 24. 

D. h = 06 e j = 18. 

E. h = 12 e j = 18. 
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10. Um professor de Matemática decidiu investir seu dinheiro. Vamos ajudá-lo! Durante quanto tempo ele 

deverá manter seu capital investido a juros simples com taxa de 4% a.m. para que o montante final seja o 

dobro do capital inicial? 

A. 2 anos e 1 mês. 

B. 12 anos e 2 meses. 

C. 1 ano e 1 mês. 

D. 2 anos e 4 meses. 

E. 3 anos e 5 meses. 

 

 

INFORMÁTICA 

 

11.Um funcionário da Prefeitura de Guaratuba deseja gravar em um pendrive o backup de um conjunto de 

arquivos cujo tamanho total é de 2147483648 bytes. Com base nessa situação hipotética, qual dos dispositivos 

de armazenamento citados nas alternativas abaixo, é capaz de armazenar o backup completo? 

A. CD-R 

B. Pendrive de 1 GB 

C. DVD-R 

D. Disquete 

E. Cartão de memória de 250 MB 

 

12. Você precisa enviar um arquivo para João, no entanto, ele é muito grande para ser enviado por e-mail. 

Para resolver o problema, ela decidiu enviar o arquivo usando um serviço de armazenamento de arquivos na 

nuvem. Quais dos serviços abaixo NÃO corresponde a uma opção válida para Maria encaminhar seu arquivo? 

A. Amazon Box 

B. Dropbox 

C. Microsoft OneDrive 

D. SendSpace 

E. Google Drive 

 

13. Em relação ao Sistema Operacional Windows, é VERDADEIRO afirmar:  

A. é um software básico. 

B. não apresenta interface de comandos modo texto. 

C. é o sistema operacional da Apple. 

D. é o sistema operacional da IBM. 

E.  Nenhuma das alternativas acima. 
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14. Foi solicitado a um funcionário da Prefeitura que excluísse o software X de seu computador, que possui  

o sistema operacional Windows 10. O software X foi instalado pelo setor de TI no diretório padrão de 

instalação de programas do Windows. Atendendo à solicitação, o funcionário acessou a área de trabalho, 

selecionou o ícone do software X clicando sobre ele e, na sequência, pressionou a tecla delete em seu teclado. 
O que aconteceu ao software quando o funcionário executou esse procedimento? 

A. Foi aberto o Painel de Controle para que o funcionário pudesse selecionar a opção Desinstalar o 

programa. 

B. O software X foi desinstalado automaticamente pelo Windows. 

C. Removeu-se apenas o atalho para o software X da área de trabalho. 

D. O software X foi enviado para a lixeira. 

E. Nada aconteceu, pois o procedimento executado pelo funcionário não tem efeito algum na área de 

trabalho do Windows. 

 

15. Sobre o Microsoft Office, NÃO é correto afirmar: 

A. o pacote Microsoft Office 365 é um serviço oferecido de subscrição pela Microsoft. 

B. o Microsoft Office 365 oferece os softwares: Word, Excel, Access, PowerPoint, OneNote, Outlook e 

Publisher. 

C. por meio do pacote Access, pode-se desenvolver banco de dados e aplicativos que atendam às 

necessidades pessoais e de empresas. 

D. o Microsoft Office 365 só pode ser usado em plataforma Windows. 

E. Nenhuma das alternativas acima. 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS, LEGISLAÇÃO 

 

16. O Brasil viu o número de transações em tempo real crescer quase seis vezes no ano passado (2021) com 

a entrada do PIX em operação; foram mais de 8,7 bilhões de reais movimentados. Porém, o Brasil não é o 

pioneiro na implementação do PIX, alguns países encabeçam essa implementação e são líderes na 

movimentação. Que países são esses?  

A. Rússia, Japão e Coreia. 

B. Índia, China e Tailândia. 

C. Japão, EUA e França. 

D. Inglaterra, Canadá e México. 

E. EUA, China e Canadá. 
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17. Em relação à Lei n.º 1.690/2017, que dispõe sobre a “Estrutura Organizacional do Poder Executivo do 

Município de Guaratuba e dá outras providências”, em seu Art. 3º, que trata das unidades que integram a 

Administração Indireta, são elas: 

 

I - Autarquias. 

II - Sociedade de Economia Mista. 

III - Ouvidoria Geral. 

IV - Instituto Ambiental de Guaratuba – IAG. 

 

São CORRETOS os itens: 

A. Somente I e III. 

B. Somente II e III. 

C. Somente III e IV. 

D. Somente I e II. 

E. Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

18. Neste ano de 2022, temos a corrida eleitoral pela vaga no Palácio do Planalto e ela já começou. Desde 

setembro de 2022, os candidatos à Presidência da República já estavam aptos a pedir votos e fazer campanha 

pelo país. Do total de candidatos que se inscreveram, dois tiveram suas candidaturas avaliadas pelo TSE. 

Incluindo esses dois candidatos, qual foi o número de candidatos que colocaram seus nomes para disputar a 

eleição presidencial do Brasil? 

A. 6 

B. 8 

C. 10 

D. 12 

E. 17 

 

19. Segundo a Lei n.º 777/97 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), que dispõe sobre o Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Guaratuba, no Art. 12 - Além da habilitação em concurso 

público e da aptidão física e mental, são requisitos básicos para o ingresso no serviço público municipal, 

devendo ser comprovados pelo interessado: 

 

I - a nacionalidade brasileira. 

II - o gozo dos direitos políticos. 

III - haver cumprido as obrigações e os encargos militares previstos em lei. 

IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 

V - a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos. 

VI - possuir habilitação legal para exercício do cargo. 

VII - ter idade inferior a cinquenta e nove anos. 

VIII - ter votado nas duas últimas eleições municipais. 

 

Qual alternativa contém os itens verdadeiros? 

A. I, II, IV, V, VIII. 

B. I, II, III, IV, VII, VIII. 

C. I, II, V, VI, VII, VIII. 

D. I, II, III, IV, V, VI. 

E. Nenhuma das alternativas anteriores. 
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20. Segundo a Lei n.º 777/97 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), que dispõe sobre o Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Guaratuba, no Art. 24, que trata da posse, estabelece que: 

A. Poderá haver posse por procuração, com poderes expressos, quando se tratar de servidor ausente do 

País, em missão oficial, ou, ainda, em casos especiais, a juízo da autoridade competente. 

B. Não poderá haver posse por procuração, mesmo com poderes expressos, quando se tratar de servidor 

ausente do País, em missão oficial, ou, ainda, em casos especiais, a juízo da autoridade competente. 

C. A posse será suspensa por no máximo 60 dias a pedido do servidor quando esse se encontrar ausente do 

País, em missão oficial, ou, ainda, em casos especiais, nesse caso poderá ser feita a solicitação por 

procuração. 

D. Se o servidor estiver fora do País no momento de sua posse, ele perderá automaticamente o direito de 

ser empossado. 

E. Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO PÚBLICO 

 

21.     A saúde possui fatores determinantes e condicionantes. Assim podemos elencar, segunda os Principais 

Marcos Normativos da Gestão Interfederativa do SUS.  

A. Alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação e transporte.  

B. Alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a educação, o transporte, o 

lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Além de garantir às pessoas e à coletividade condições 

de bem-estar físico, mental e social. 

C. Alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 

transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Além de garantir às pessoas e à coletividade 

condições de bem-estar físico, mental e social. 

D. Alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a educação, o lazer e o 

acesso aos bens e serviços essenciais. Além de garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-

estar físico, mental e social. 

E. Alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 

transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Além de garantir às pessoas e à coletividade 

condições de bem-estar físico, mental, social e familiar. 

 

22. Segundo Yasui, 1999, um dos marcos importantes da revolução psiquiátrica foi? 

A. “O congresso possibilitou a vinda ao Brasil de diversos e importantes nomes do cenário mundial no 

campo da Saúde Mental, como Robert Castel, Felix Guattari, Paulo Freire, Erwin Goffman e, em 

especial, Franco Basaglia, que iniciaram uma série de debates e conferências pelo Brasil” 

B. “O presidente vigente da época do Brasil de diversos e importantes nomes do cenário mundial no campo 

da Saúde Mental, como Robert Castel, Felix Guattari, Paulo Freire, Erwin Goffman e, em especial, 

Franco Basaglia, que iniciaram uma série de debates e conferências pelo Brasil” 

C. “O congresso possibilitou a vinda ao Brasil de diversos e importantes nomes do cenário mundial no 

campo da Saúde Mental, Paulo Freire, Erwin Goffman e, em especial, Franco Basaglia, que iniciaram 

uma série de debates e conferências pelo Brasil” 

D. “O congresso possibilitou a vinda ao Brasil de diversos e importantes nomes do cenário mundial no 

campo da Saúde Mental, como Robert Castel, Bezerra de Menezes, Felix Guattari, Paulo Freire, Erwin 

Goffman e, em especial, Franco Basaglia, que iniciaram uma série de debates e conferências pelo Brasil” 

E. “O congresso possibilitou a vinda ao Brasil de diversos e importantes nomes do cenário mundial no 

campo da Saúde Mental, como Robert Castel, Felix Guattari, Erwin Goffman e, em especial, Franco 

Basaglia, que iniciaram uma série de debates e conferências pelo Brasil” 
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23. De acordo com a Resolução COFFITO – 81, no Art. 4º, é vedado ao terapeuta ocupacional: 

A. Usar a expressão Terapia Ocupacional para caracterizar prestação de serviços nesta área. 

B. Atribuir ou delegar funções de sua responsabilidade e competência a outros profissionais não 

terapeutas ocupacionais. 

C. Cumprir as deliberações dos Conselhos Regionais na jurisdição do exercício profissional, 

exercendo a profissão com probidade. 

D. Reavaliar, de maneira sistemática, a conduta terapêutica empregada para fins de realizar as 

alterações que julgar necessárias para melhor evolução do paciente 

E. Todas as Alternativas  

 

24. A relação preceptor-estagiário, nos campos assistenciais da Fisioterapia e/ou da Terapia Ocupacional, 

poderá ser, no máximo, de: 

A. Um preceptor para três acadêmicos. 

B. Um preceptor para seis acadêmicos. 

C. Dois preceptores para três acadêmicos. 

D. Três preceptores para seis acadêmicos 

E. Apenas as alternativas A-B , estão corretas. 

 

25. A Resolução COFFITO No. 158 proíbe ao Fisioterapeuta e ao Terapeuta Ocupacional: 

A. Utilizar metodologias e técnicas de cinesioterapia. 

B. Encaminhar pacientes sob sua responsabilidade a outros profissionais. 

C. Anunciar titulação profissional em eventos científicos-culturais e profissionais. 

D. Substituir as titulações de Fisioterapeuta e/ou Terapeuta Ocupacional por outras expressões 

Genéricas. 

E. Alternativas C e D, estão corretas. 

 

26. A regulamentação das profissões de fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional é regulamentada pelo 

Decreto-Lei N° 

A. 197. 

B. 938. 

C. 983. 

D. 6.361. 

E. 8.080. 

 

27. Cabe ao poder público, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil no Capítulo II, 

Da Seguridade Social, Seção II Da Saúde, Art. 197: 

A. Destinar recursos, controlar e administrar os recursos em saúde. 

B. Regulamentar, fiscalizar e controlar as ações e serviços de saúde 

C. Promover, controlar e fazer cumprir as ações de saúde nos termos da lei 

D. Formar, ordenar e incrementar os recursos em saúde nos dispositivos da lei 

E. Todas as alternativas estão corretas. 
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28. De acordo com a Resolução COFFITO – 8. Considerando o exercício das profissões de fisioterapeuta e 

terapeuta ocupacional, de acordo com o Art. 2º. da Resolução acima, os atos privativos comuns são: 

A. A elaboração de testes específicos para avaliar níveis de capacidade funcional, aplicação e 

supervisão das atividades da vida diária, orientação à família do cliente e à comunidade quanto às 

necessidades do cliente. 

B. O planejamento, a programação, a ordenação, a coordenação, a execução e a supervisão de métodos e 

técnicas fisioterápicos e/ou terapêuticos ocupacionais que visem à saúde nos níveis de prevenção 

primária, secundária e terciária. 

C. O objetivo da terapia, o programa terapêutico para atingi-lo, orientação ao cliente, execução da terapia 

em sua residência, determinação de frequência e números de sessões terapêuticas com a indicação do 

período de tempo de duração de cada uma. 

D. A utilização de aparelho para exercício respiratório, cardiorrespiratório, cardiovascular, de 

educação ou reeducação neuromuscular, de relaxamento muscular, de regeneração osteoarticular, com 

o objetivo de melhorar o desempenho físico do paciente.  

E. As alternativas A e D estão corretas. 

 

29. Com relação à Política Nacional de Atenção Básica, é 

correto afirmar que: 

A. Ela preconiza a utilização de tecnologias de cuidado que sejam simples e com baixa variabilidade, 

priorizando o manejo das demandas e necessidades de saúde de maior gravidade. 

B. Ela considera o termo Atenção Básica à Saúde mais avançado conceitualmente do que Atenção 

Primária 

à Saúde. 

C. Ela tem, na Saúde da Família, sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção 

Básica. 

D. Suas ações são desenvolvidas por equipes multiprofissionais, coordenadas por médico generalista ou 

especialista em saúde da família. 

E. É de responsabilidade exclusiva do governo federal desenvolver, disponibilizar e implantar os sistemas 

de informações da Atenção Básica. 

 

30. Com base na Portaria no 1.271, de 6 de junho de 2014, que define a Lista Nacional de Notificação 

Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em 

todo o território nacional, é correto afirmar que: 

A. a comunicação dos agravos de notificação compulsória também deve ser realizada pelos responsáveis 

por estabelecimentos privados educacionais e instituições de pesquisa. 

B. o registro dos agravos de notificação compulsória deve ser feito prioritariamente pelos médicos. 

C. a notificação compulsória imediata deve ser feita até 12 horas após a confirmação diagnóstica do 

agravo. 

D. só são de notificação obrigatória os casos de dengue que levem à morte. 

E. os acidentes de trabalho graves, fatais e em crianças e adolescentes são de notificação semanal. 
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31. Transtornos caracterizados por alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e modalidades de 

comunicação e por um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Essas 

anomalias qualitativas constituem uma característica global do funcionamento do sujeito, em todas as 

ocasiões. A descrição apresentada define: 

A. Os transtornos esquizotípicos da infância. 

B. Os transtornos de desenvolvimento da comunicação. 

C. Os síndromes degenerativas da primeira infância. 

D. Os distúrbios relacionais da infância. 

E. Os transtornos globais do desenvolvimento. 

 

 

32. É princípio para a política de atenção integral à saúde mental da criança e do adolescente com 

deficiência 

intelectual e distúrbios globais de desenvolvimento (Brasil, 2015): 

A. A criança ou adolescente a ser cuidado não pode ser considerado um sujeito que responde por si, e 

como 

tal não é responsável por sua demanda e seu sintoma. 

B. O acolhimento deverá ser, prioritariamente, em serviço de atenção especializado, em virtude das 

demandas específicas que cada patologia traz. 

C. O trabalho deve incluir as intervenções junto a todos os equipamentos que estejam envolvidos na vida 

das crianças e dos adolescentes dos quais se trata de cuidar. 

D. A avaliação das demandas por setores (saúde, educação, família etc.) e construção somada de ações 

e respostas. 

E. A construção permanente da setorialidade, especialmente dos serviços especializados para transtorno 

mental infantil e a rede de educação especial. 

 

 

33. A portaria no 793, de 24 de abril de 2012, institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no 

âmbito do Sistema Único de Saúde. Dentre os princípios para o seu funcionamento, podemos destacar: 

A. A promoção da equidade e o desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com deficiência, 

tendo como eixo central a construção do projeto terapêutico singular. 

B. A garantia dos direitos de subsistência e a ampliação de iniciativas de controle e monitoramente 

genético 

com vistas a diminuir a incidência das deficiências perinatais. 

C. A ampliação da rede de instituições asilares e o desenvolvimento de recursos tecnológicos que 

garantam a inserção social das pessoas com deficiência auditiva. 

D. O aumento do acesso a medicações de alto custo no SUS e a criação de um sistema educativo 

especializado, que assegure o desenvolvimento cognitivo das crianças com deficiência intelectual. 

E. A assunção, pelo Estado, da tutela das pessoas com deficiência, garantindo assim o acesso a 

tratamento 

compulsório, e a criação do Comitê de Avaliação das Instituições para Deficientes. 
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34. Previstos(as) no Plano Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, são destinados(as) a jovens e 

adultos com deficiência em situação de dependência. Devem ser adaptados(as), com estrutura física 

adequada, 

localizados(as) em áreas residenciais da comunidade. Devem dispor de equipe especializada e metodologia 

adequada para prestar atendimento personalizado e qualificado, proporcionando cuidado e atenção às 

necessidades individuais e coletivas. Atuam em articulação com os demais serviços no território para 

garantir a inclusão social dos residentes. 

A descrição apresentada refere-se: 

A. Às instituições de longa permanência para pessoas com múltiplas deficiências e/ou deficiências muito 

graves. 

B. Às Residências Inclusivas, modalidade de Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência 

Social. 

C. Aos Centros de Convivência e Cooperativa, serviço híbrido entre saúde e cultura. 

D. Aos Serviços Residenciais Terapêuticos, destinados a pessoas egressas de internações asilares de longa 

duração 

E. Aos albergues especializados, equipados com recursos de tecnologia assistiva e equipe especializada 

multiprofissional. 

 

 

35. Entre as ações que visam à concessão de recursos tecnológicos para a reabilitação, previstas pelas 

políticas 

públicas voltadas às pessoas com deficiência, é possível destacar: 

A. A distribuição de recursos tecnológicos voltados às crianças com deficiência auditiva nas escolas e 

o ensino de Libras a todos os alunos das escolas públicas. 

B. A criação de centros especializados em pesquisa e desenvolvimento de novos recursos tecnológicos e 

a 

diminuição das barreiras arquitetônicas nos prédios e vias públicas. 

C. A dispensação de órteses e próteses na Atenção Básica, ampliando a acessibilidade aos recursos, e o 

treinamento das Equipes de Saúde da Família. 

D. A criação dos Centros Especializados em Reabilitação e a concessão de linhas de crédito e 

financiamento 

para aquisição de recursos de tecnologia assistiva. 

E. A implantação de centros-dia equipados com recursos de tecnologia assistiva diversos e a ampliação 

das 

instituições de longa permanência especializadas. 

 

 

36. Conjunto de estratégias para alcançar a qualificação da atenção e da gestão em saúde no SUS, 

estabelece-se como a construção/ativação de atitudes ético-estético-políticas em sintonia com um projeto de 

co-responsabilidade e qualificação dos vínculos interprofissionais e entre estes e os usuários na produção de 

saúde. Entre suas prioridades está a redução das filas e do tempo de espera por atendimento nos serviços de 

saúde e a garantia da gestão participativa. 

O trecho apresentado define 

A. O Controle Social. 

B. A Política de Humanização. 

C. As Redes de Atenção à Saúde. 

D. A Política Nacional de Educação Permanente. 

E. O Pacto pela Vida e em Defesa do SUS. 
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37. Segundo Galheigo (2008), a integralidade do cuidado é um dos maiores desafios para se pensar a 

atenção hospitalar. Para a autora, a construção da integralidade no hospital requer dois movimentos. São 

eles: 

A. A disponibilização do profissional em realizar uma prática comprometida com a atenção às 

necessidades 

de cuidado dos usuários e uma gestão hospitalar que se proponha a articular esses cuidados. 

B. A prática fragmentada em atos e procedimentos que partam da opção teórico-metodológica do 

profissional 

e uma gestão horizontal que se disponibilize a ouvir usuários e familiares. 

C. A ampliação de estratégias de cooperação entre as especialidades médicas, centrais no hospital, e 

as demais profissões e a diminuição dos índices de riscos hospitalares, infecções cruzadas e erros 

procedimentais. 

D. O oferecimento de práticas integrativas e complementares e ações de cuidado que extrapolam o 

cuidado 

clínico agudo e a instauração dos conselhos gestores participativos. 

E. A afirmação do modelo biomédico hegemônico, pautado na visão biologicista da saúde, e a adoção de 

um paradigma transdisciplinar, que tenha como eixo central a construção de projetos de felicidade. 

 

38. A portaria que institui as Redes de Atenção Psicossocial (BRASIL, 2011) determina, como componente 

da reabilitação psicossocial, ações de caráter intersetorial que contemplem, por meio da inclusão produtiva, 

a formação e qualificação para o trabalho de pessoas com transtorno mental ou com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas em iniciativas de geração de trabalho e renda. Tais 

iniciativas devem: 

A. Estimular a criação de políticas públicas de priorização das pessoas em desvantagem nos concursos 

públicos nas três esferas do governo. 

B. Empoderar os usuários e familiares a demandarem dos serviços e instituições de saúde mental espaços 

protegidos de trabalho com geração de renda. 

C. Promover a reabilitação dos usuários com vistas à habilitação para o trabalho, de forma que adquiram 

comportamentos e atitudes adequadas ao mercado. 

D. Garantir a inclusão dos pacientes e de seus familiares em empresas públicas e privadas a partir da 

criação 

e ampliação dos sistemas de cotas. 

E. Fomentar a construção de empreendimentos solidários e cooperativas, em consonância com os 

princípios 

da economia solidária e articulados às redes de saúde. 
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39. Sobre o processo denominado “Reforma Psiquiátrica”, no Brasil, assinale a alternativa que apresenta 

uma informação correta. 

A. O ano de 1968 costuma ser identificado como o de início efetivo do movimento social pelos direitos 

dos 

pacientes psiquiátricos em nosso país, ano da publicação da Declaração de Caracas, da qual o Brasil 

foi 

signatário. 

B. O Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), considerado um marco da Reforma 

Psiquiátrica, surge no fim da década de 1950, a partir da sensibilização social em torno do cenário pós-

guerra. 

C. O movimento da Reforma Psiquiátrica, formado por trabalhadores da saúde, associações de familiares, 

sindicalistas e membros de associações de profissionais, consolidou-se na década de 1960, inspirado 

pelo movimento da Análise Institucional Inglesa. 

D. No ano de 1989, dá entrada no Congresso Nacional o Projeto de Lei do deputado Paulo Delgado 

(PT/MG), 

que propõe a regulamentação dos direitos da pessoa com transtornos mentais e a extinção progressiva 

dos manicômios no país. 

E. Considera-se o início das lutas do movimento da Reforma Psiquiátrica nos campos legislativo e 

normativo 

a partir dos anos 1990, quando o processo de desinstitucionalização de pessoas longamente internadas 

é impulsionado, com a criação do Programa “De Volta para Casa”. 

 

40. No processo da Reforma Psiquiátrica brasileira, merece destaque a realização, ao final do ano de 2001, 

em Brasília, da III Conferência Nacional de Saúde Mental. Sobre essa Conferência, é correto afirmar que 

A. Trouxe para o debate a importância de serem anuladas as propostas aprovadas nas conferências 

anteriores, consideradas retrógradas e favoráveis às instituições asilares. 

B. Reafirma a proposta de que os serviços de Atenção Básica passem a assumir o lugar estratégico 

ocupado 

pelos CAPS na organização e articulação da rede assistencial. 

C. Defende que a questão dos problemas resultantes do uso de álcool e de outras drogas não deve ser 

considerada um problema de saúde mental e que, portanto, mereceria a construção de uma política 

autônoma. 

D. Consolida a Reforma Psiquiátrica como política de governo e fornece os substratos políticos e teóricos 

para a política de saúde mental no Brasil. 

E. Apresenta a dificuldade do fortalecimento do controle social, a falência dos movimentos sociais e a 

necessidade de se discutirem outras iniciativas para garantir o avanço da Reforma Psiquiátrica no 

Brasil. 
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