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     CONHECIMENTOS GERAIS 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 12. 

TEXTO: 
Salvador: um Hotel Ruanda? 

             A derrubada de um terreiro de candomblé, por prepostos da Prefeitura de Salvador com o apoio da 
Polícia Militar, foi uma violência institucional contra os afro-brasileiros. O poder municipal atuou contra a 
Constituição estadual, que no seu Art. 275 afirma: “É dever do Estado preservar e garantir a integridade, a 
respeitabilidade e a permanência dos valores da religião afro-brasileira”; e contra a lei orgânica do 
município, no Art. 267, que ordena ao poder municipal a preservação e a proteção do candomblé, 5

enquanto valor cultural da cidade. 
            Os fatos de Ruanda, na África oriental, servem para explicar o que está acontecendo aqui. Em 
Ruanda, uma maioria hútus era oprimida por uma minoria tutsi com a omissão e ajuda da Bélgica e da 
França, sendo que o ódio racial e a intolerância viraram um genocídio contra os tutsi, uma tragédia com 
mais de um milhão de mortos. 10

           Aqui vivemos essa realidade de pré-guerra religiosa: recentemente, houve ataque de um homem, 
que se diz da Igreja Universal do Reino de Deus, à imagem de São Benedito, contra um santo negro, 
portanto, carregando o menino Jesus; mais os ataques por meios judiciais aos jornais A Tarde, Folha de   
S. Paulo e outros que informaram sobre esse episódio. Isso mostra como a intolerância e o racismo nos 
trazem grandes problemas. Os programas de TV diários atacam o candomblé e as religiões de matriz 15

africana, nos moldes da intolerância em Ruanda. 
           A nossa intolerância se desenvolveu em diferentes épocas, no Direito, na sociedade, 
independentemente de regime político e do tipo de governante. Salvador foi líder mundial em tráfico de 
escravos. A cultura dos africanos chocava com a religião oficial, e um dos sinais disso foi a perseguição 
religiosa ao candomblé desde os primeiros momentos da escravidão, que só foi proibida pelo           20

Decreto nº. 20 095, de 23 de janeiro, de 1976, do governador Roberto Santos. 
           As marcas do passado estão na sociedade e nos governos, são visíveis na violência individual e 
coletiva do presente e explicam (não justificam) os atos inconstitucionais dos prepostos da Prefeitura 
contra o templo religioso. A cidade tem muitas outras urgências e necessidades vitais, mas o racismo 
institucional e da intolerância está contribuindo para que Salvador se transforme em um novo Hotel 25

Ruanda, com maiorias negras mestiças vivendo nos bairros sem estrutura, com violência e sem 
perspectivas de vida melhor, com as autoridades pedindo desculpas depois de praticar atos ilegais.  
           Vamos mudar isso, com novas políticas de igualdade, mesmo que esta nos custe caro e perdas de 
privilégios históricos. Vamos trabalhar contra a pobreza e na defesa dos direitos humanos para que 
Salvador seja um bom hotel para toda a humanidade, cidade acolhedora da diversidade e da democracia. 30

JORGE, João. Salvador: um Hotel  Ruanda? A Tarde, Salvador, 15 mar. 2008. Opinião, p. 3. Adaptado. 

Questão 01  (Peso 1) 

O texto enfoca, do ponto de vista temático, a intolerância religiosa como sendo  

A) um caso de fanatismo exacerbado. 
B) um problema estritamente político. 
C) uma questão de caráter meramente histórico. 
D) um incidente sem maiores conseqüências sociais. 
E) uma afronta à cultura, às leis constituídas e aos direitos do cidadão.  

Questão 02  (Peso 1) 

De acordo com o texto, está inexistindo em Salvador  

A) o devido respeito à pluralidade, em caráter abrangente, inclusive. 
B) o apoio de segmentos sociais a causas que lhe dizem respeito. 
C) uma razão que explique atos de intolerância e racismo. 
D) a existência de ações que ferem a dignidade alheia. 
E) verdadeiros atentados à liberdade do outro.  
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Questão 03  (Peso 3) 

Esse texto revela, em seu desenvolvimento, a seguinte estrutura: 

A) Constatação de um fato, comprovação do que foi afirmado, apresentação de uma opinião, rejeição dessa 
mesma  opinião e desejo manifesto. 

B) Segmento dissertativo introdutório, abonação da opinião manifesta, formulação de uma hipótese inspirada na 
citação de novos fatos, reiteração dessa hipótese e convite final. 

C) Segmento narrativo introdutório com opinião sobre o narrado, formulação de um ponto de vista, defesa desse 
ponto de vista, citação de fatos comprobatórios do parecer dado e exortação. 

D) Desenvolvimento de uma narrativa, formulação de uma tese inspirada nos fatos dessa narrativa, 
demonstração dessa tese, reforço dessa tese com  a apresentação de  exemplos e conclusão. 

E) Formulação de um ponto de vista baseado em um fato, correlação com acontecimentos de natureza  
semelhante, introdução de novo ponto de vista com abonação desse mesmo ponto de vista, 
desenvolvimento de uma narrativa e pedido final.  

Questão 04  (Peso 2) 

Tem comprovação no texto a idéia de 

A) enfoque sarcástico das relações sociais. 
B) insatisfação com o poder constituído.  
C) instabilidade da prática religiosa. 
D) desacato às instituições públicas. 
E) extinção da cultura popular. 

Questão 05  (Peso 3) 

O provérbio que melhor sintetiza os acontecimentos de Ruanda, na Áfricas oriental, é 

A) “Quem tudo quer, tudo perde.” 
B) “Faze o bem sem olhares a quem.” 
C) “Quem semeia vento colhe tempestade.” 
D) “O costume do cachimbo deixa a boca torta.” 
E) “O tempo só é ruim para quem não sabe esperar.” 

Questão 06  (Peso 1) 

“mesmo que esta nos custe caro e a perda de privilégios históricos.” (linhas 28 e 29)  

O termo em negrito no fragmento em destaque introduz no contexto uma idéia de 

A) conseqüência.  
B) explicação. 
C) conclusão. 
D) concessão. 
E) finalidade. 

Questão 07  ( Peso 2) 

Existe correlação entre o termo transcrito e o que dele se afirma em   

A) “que” (linha 3) faz referência a “O poder municipal” (linha 2). 
B) “Isso” (linha 14) resgata “Os fatos de Ruanda” (linha 7). 
C) “desde” (linha 20) é um marcador temporal que indica origem. 
D) “mas” (linha 24) estabelece com a oração a que se liga uma relação de oposição. 
E) “esta” (linha 28) deveria ser grafado essa por se referir a um termo já expresso e distante no contexto frasal. 
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Questão 08  (Peso 3) 

Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas. 

A análise do terceiro parágrafo do texto permite afirmar: 

(   ) A expressão “essa realidade” é utilizada para referir-se ao que se declara no período anterior. 
(   ) O elemento de coesão textual “portanto” expressa a idéia de conclusão. 
(   ) A palavra “mais”, no contexto em que se encontra,  dá idéia de adição. 
(   ) A partícula “por”pode ser substituída por através de, sem prejuízo semântico.  
(   ) O termo “como”, nesse caso, equivale à conjunção integrante que. 

A alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, é a  

A) V V  V F  F 
B) F  V F  V F 
C) V V F  F  V 
D) F  F V V  V    
E) V V V V  V 

Questão 09  (Peso 2) 

 O recurso lingüístico utilizado nesse texto está devidamente explicado na alternativa 

A) “foi”, em “A derrubada de um terreiro de candomblé [...] foi uma violência institucional contra os               
afro-brasileiros.” (linhas 1 e 2), enfatiza uma ação incerta no passado. 

B) “ataque”, em “houve ataque de um homem” (linha 11), exercerá a mesma função sintática se houver a 
substituição do verbo haver por existir. 

C) “matriz” e “moldes”, em “as religiões de matriz africana, nos moldes da intolerância em Ruanda”  (linhas 15 e 
16), são termos usados em seu sentido conotativo. 

D) “se”, em “A nossa intolerância se desenvolveu  em  diferentes  épocas” (linha 17),  dá  idéia de reciprocidade. 
E) “vitais”, em  “A cidade tem muitas outras urgências e necessidades  vitais”  (linha  24), se deslocado para 

antes do verbo, não altera o sentido do contexto. 

Questão 10  (Peso 2) 

Restringe o sentido do nome o termo destacado em 
  

A) “A derrubada de um terreiro de candomblé” (linha 1). 
B) “e a proteção do candomblé” (linha 5). 
C) “As marcas do passado” (linha 22). 
D) “e perdas de privilégios históricos” (linhas 28 e 29). 
E) “e na defesa dos direitos humanos” (linha 29). 

Questão 11  (Peso 1) 

É formada pelo mesmo processo que “ajuda” (linha 8) a palavra 

A) “afro-brasileira” (linha 4). 
B) “poder” (linha 5). 
C) “ataque” (linha11). 
D) “governante” (linha 18). 
E) “intolerância” (linha 25). 

Questão 12  (Peso 2) 

Quanto aos sinais de pontuação usados no texto, é correto afirmar: 

A) Os dois-pontos da linha 3 foram usados pela mesma razão que os da linha 11. 
B) O ponto-e-vírgula da linha 4 pode ser substituído por dois-pontos sem causar prejuízo ao contexto. 
C) As vírgulas que isolam o termo “na África oriental”, na linha 7, são facultativas. 
D) A vírgula depois do termo “os tutsi”, na linha 9, separa orações da mesma natureza. 
E) Os parênteses da linha 23 intercalam um comentário de caráter complementar. 
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Leia o texto a seguir para responder às questões de 13 a 15. 

TEXTO:  
                           Navio negreiro 
                                  
                                     VI 

Existe um povo que a bandeira empresta 
P’ra cobrir tanta infâmia e cobardia!... 
E deixa-a transformar-se nessa festa 
Em manto impuro de Bacante fria!... 
Meu Deus! Meu Deus! Mas que bandeira é esta 5

Que imprudente na gávea tripudia?!... 
Silêncio!...Musa! Chora, chora tanto, 
Que o pavilhão se lave no teu pranto... 

Auriverde pendão de minha terra, 
Que a brisa do Brasil beija e balança, 10

Estandarte que a luz do sol encerra  
E as promessas divinas da esperança... 
Tu, que da liberdade após a guerra, 
Foste hasteado dos heróis na lança, 
Antes te houvessem roto na batalha, 15

Que servires a um povo de mortalha!... 

Fatalidade atroz que a mente esmaga!.. 
Extingue nesta hora o brigue imundo 
O trilho que Colombo abriu nas vagas 
Com um íris no pélago profundo!... 20

... Mas é infâmia demais... Da etérea plaga 
Levantai-vos, heróis do Novo Mundo... 
Andrada! arranca esse pendão dos ares!... 
Colombo! fecha a porta de teus mares!.. 

ALVES, Castro. Navio negreiro. In: BANDEIRA, Manuel. Poesia do Brasil. Rio de Janeiro: Editora do Autor, 1963. p. 198. 

Questão 13  (Peso 3) 

Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas. 

A voz poética 

(   ) apresenta o elemento negro inteiramente despido de marcas de cunho emocional. 
(   ) remete o leitor para uma colocação ética diante das evidências históricas do tráfico negreiro. 
(   ) expressa revolta, ao denunciar o drama dos escravos, defendendo a liberdade no plano social. 
(   ) faz a exaltação do povo africano, clamando pela intervenção de grandes vultos históricos em favor da 

causa que defende. 
(   ) recorre mais  às  imagens  poéticas  de contemplação do  que  às de movimento para narrar o episódio 

final da trajetória do “Navio negreiro” mar afora. 

A alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, é a  

A) V F V F V 
B) V V F F V 
C) F V F V F 
D) F V V V F 
E) V V V V V 
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Questão 14  (Peso 1)  

O verso 8 ─ “Que o pavilhão se lave no teu pranto...” ─ apresenta uma figura de estilo identificada como 

A) antítese. 
B) hipérbole. 
C) metáfora. 
D) aliteração. 
E) personificação.  

Questão 15  (Peso 2) 

São formas verbais que estão no singular, concordando com o mesmo sujeito, as indicadas em 

A) “empresta” (verso 1) e “é ” (verso 5). 
B) “deixa” (verso 3) e “tripudia ” (verso 6). 
C) “Chora” (verso 7) e “se lave” (verso 8). 
D) “Foste hasteado” (verso 14) e “servires” (verso 16). 
E) “arranca” (verso 23) e “fecha” (linha 24). 

Questão 16  (Peso 1) 

Não se tem notícia de país que torture seu contribuinte mais do que o Brasil. Um estudo internacional revelou 
que empresas brasileiras são campeãs mundiais em tempo gasto para cumprir todas as suas obrigações com o 
Fisco: são 2 600 horas por ano, ou mais de 100 dias, gastos na burocracia, algo sem paralelo no planeta. [...] 
Lidar com essa burocracia custa caro e mina a eficiência das empresas. Mas é possível simplificar a tributação. 
Em busca desse objetivo, o governo enviou ao Congresso, na semana passada [25-29 fev.], um projeto 
fundamental de reforma tributária. (BORSATO, Cíntia. A hora é agora. Veja. São Paulo: Abril, ed. 2050, ano 41, n. 9,        
5 mar. 2008.)

A análise do texto e os conhecimentos sobre a realidade econômica e tributária brasileira permitem afirmar: 

A) A carga tributária brasileira é grande, mas é a menor entre os países em desenvolvimento, atingindo em 
torno de 15% do PIB (Produto Interno Bruto). 

B) A reforma propõe a fusão de impostos já existentes e a diminuição gradual dos encargos sobre a folha de 
salários. 

C) O sistema tributário brasileiro sofreu sua última reforma com a Constituição de 1988, que criou um sistema 
de arrecadação pioneiro e eficiente, desvirtuado pelos últimos governos. 

D) O sistema tributário atual destina toda arrecadação de impostos para a área federal, deixando os estados e 
os municípios sem recursos para desenvolver seus projetos políticos. 

E) A proposta do governo prevê, definitivamente, o fim do ICMS e o enxugamento imediato das despesas da 
área federal. 
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Questão 17  (Peso 1)

As energias alternativas são aquelas surgidas como soluções para diminuir o impacto ambiental e para contornar 
o uso de matéria-prima, que normalmente é não-renovável, no caso da energia convencional, como o carvão e o 
petróleo. Existem algumas delas que já alcançaram grandes avanços e estão bastante difundidas. A energia 
solar e a energia eólica vêm tomando lugar antes ocupado pela energia elétrica convencional, com custo menor, 
precisando apenas de um investimento inicial. (AS ENERGIAS. Disponível em: <www.geocities.com/capecanaveral/ 
5534/newpage6.htm>. Acesso em: 16 mar. 2008.) 

A partir do texto e dos conhecimentos sobre o uso de fontes de energia e seu impacto no meio ambiente,      
pode-se afirmar: 

A) O efeito positivo ou negativo do uso de biocombustíveis, na segurança alimentar da população e no meio 
ambiente, dependerá da maneira como ele será desenvolvido e da implantação de leis e políticas claras e 
eficientes. 

B) A biomassa é considerada uma fonte não-renovável de energia, porque seu processo de reposição natural 
envolve milhares de anos e sua reposição artificial tem um custo absolutamente inviável.

C) O Brasil não utiliza a energia eólica, porque não possui força de vento necessária para que esse tipo de 
energia dê bons resultados. 

D) O desenvolvimento da energia nuclear, no Brasil, nas últimas décadas, fez dessa fonte de energia a mais 
utilizada nas regiões mais ricas, como o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste. 

E) O grande potencial hidrelétrico brasileiro não é bem aproveitado, o que permitiu a perda de sua primazia 
para outras fontes, como a nuclear e a solar. 

Questão 18  (Peso 3) 

Na madrugada de sábado, primeiro dia de março [2008], uma ataque aéreo colombiano devastou um 
acampamento das Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), instalado nas matas do Equador, a 
menos de dois quilômetros da fronteira com a Colômbia. O bombardeio matou Raúl Reyes, o segundo na 
hierarquia da organização, e vinte e dois dos seus companheiros. [...] Dos escombros do acampamento, os 
militares colombianos recolheram o corpo do chefe terrorista e três computadores portáteis cujo conteúdo se 
revelou explosivo. Nos arquivos digitais, estava a correspondência interna da organização. Nela se pode ler que 
Chavéz [Hugo] entregou ou iria entregar 300 milhões de dólares ao terror e que eram excelentes as relações 
com o governo do presidente do Equador, Rafael Correa. (FAVARO, Thomaz. Por que Chávez quer a guerra. Veja. 
São Paulo: Abril, ed. 2051, ano 41, n. 10, 12 mar. 2008.)

A partir da análise do texto e com base nos conhecimentos sobre a crise recente entre a Colômbia e o Equador, 
identifique com V as afirmativas verdadeiras, e com F, as falsas.  

(   ) A retirada do apoio cubano ao Equador, devido ao processo de redemocratização que ora se estabelece na 
ilha, com o afastamento de Fidel Castro do poder, resultou no enfraquecimento das forças de esquerda 
lideradas pelo venezuelano Hugo Chávez. 

(   ) A Colômbia é, hoje, uma democracia, com uma economia equilibrada, e tem como aliado importante os 
Estados Unidos, que contribuiram, com sua ajuda econômica e técnica para a luta contra o narcotráfico 
nesse país. 

(   ) A questão da invasão das tropas colombianas no Equador foi levada à OEA (Organização dos Estados 
Americanos), com a ajuda diplomática do Brasil e de outros países, tendo sido assinado um acordo que 
reafirmou a inviolabilidade das fronteiras, mas não condenou o governo colombiano pelo ataque. 

A alternativa que indica a seqüência correta, de cima para baixo, é a 

A) V V F 
B) V F V 
C) F V V 
D) F V F 
E) V F F 
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Questão 19  (Peso 3)

Ao mesmo tempo em que a China é um país milenar, zeloso de suas tradições, ela recebe, cada vez mais, 
influências de outras partes do mundo. [...] A cinco meses das Olimpíadas de Pequim, que começam no dia 8 de 
agosto, a cidade está sendo invadida por construções modernas e ousadas, cujos projetos foram assinados 
pelos mais renomados arquitetos do mundo, escolhidos pelo governo chinês por meio de um concurso 
internacional. (JORDÃO, Claúdia; CARDOSO, Rodrigo. A nova face de Pequim. IstoÉ. São Paulo: Três, ano 31, n. 2001,  
12 mar. 2008. Comportamento.)  

A partir da análise do texto e dos conhecimentos sobre a posição ocupada pela China no mundo globalizado 
atual, é correto afirmar: 

A) A execução de um concurso internacional que permitiu a participação de profissionais oriundos de países 
capitalistas foi possível devido à consolidação do regime democrático na China. 

B) Devido ao seu grande crescimento econômico, a China foi o país escolhido para sediar a próxima Copa 
Mundial de Futebol. 

C) A China, em relação ao comércio com o Brasil, é, atualmente, um país importador de produtos básicos, 
como soja em grãos, e exportador de bens de capital e matéria-prima para a indústria brasileira. 

D) A crise econômica norte-americana atingiu a economia chinesa de forma mais profunda do que qualquer 
outro país do mundo globalizado, por serem os Estados Unidos os patrocinadores do seu programa nuclear 
e o maior exportador de petróleo para a China. 

E) A China faz parte dos chamados Tigres Asiáticos, é um país de tradição que remonta à Antiguidade e, como 
o Japão, é uma monarquia parlamentar. 

Questão 20  (Peso 3)

O uso de células-tronco para o tratamento de doenças em seres humanos é uma promessa para o futuro. Os 
médicos e cientistas pesquisam, atualmente, os procedimentos corretos para usá-las de forma eficaz. Não existe 
garantia, ainda, de que as células-tronco se transformem no tipo de célula adulta desejada para curar 
determinado mal. Uma das maneiras de a ciência avançar nesse terreno são as pesquisas com animais. 
(CORRÊA, Rafael. Em bichos já funciona. Veja. São Paulo: Abril, ed. 2047, ano 41, n. 6, 13 fev. 2008. Adaptado.)

A questão do uso de células-tronco adultas e de células embrionárias para o tratamento e a cura de doenças 
interessa a sociedade como um todo. 

Sobre a situação atual das pesquisas com esses tipos de células, pode-se afirmar: 

A) A proibição do uso de animais para pesquisas com células-tronco, nos países onde as associações de 
proteção aos animais são poderosas, como nos Estados Unidos, tem retardado o desenvolvimento dessas 
pesquisas. 

B) As pesquisas de células-tronco embrionárias tiveram início, no Brasil, com sua legalização, na última década 
e, atualmente, o país é um dos pioneiros nesse campo de pesquisa.  

C) A Igreja Católica brasileira é uma grande incentivadora da pesquisa com células-tronco embrionárias, pois 
seu sucesso deverá salvar milhares de vidas. 

D) Os estudos com células-tronco adultas têm tido uma rápida evolução, e, hoje, elas já estão sendo usadas no 
tratamento de doenças do sangue, como leucemias. 

E) A nova Lei de Biossegurança, que está para ser votada pelo Congresso Nacional brasileiro, se aprovada, 
deverá representar um retrocesso para as pesquisas com células-tronco no país, uma vez que proíbe o uso 
de células-tronco embrionárias. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 21  (Peso 2) 

Um dos princípios do Sistema Único de Saúde – SUS – é a descentralização dos serviços com direção única em 
cada esfera de governo.  
Com base na Lei nº 8.080/90, excetua-se das atribuições comuns às três esferas de governo 

A) elaborar normas para regular e gerir as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a sua 
relevância pública. 

B) participar na formulação e na execução da política de formação e desenvolvimento de recursos humanos 
para a saúde. 

C) elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde. 
D) implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados. 
E) elaborar e atualizar periodicamente o Plano de Saúde. 

Questão 22  (Peso 3) 

A regionalização é uma diretriz do SUS e um eixo estruturante do Pacto de Gestão e deve orientar a 
descentralização das ações e dos serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação entre os 
gestores. 

Em relação aos instrumentos de planejamento da regionalização, identifique com V as afirmativas verdadeiras e 
com F, as falsas. 
  
(   ) O Plano Diretor de Regionalização – PDR – especifica os pactos de referência entre municípios, gerando a 

parcela de recursos destinada à própria população e à população referenciada. 
(   ) A Programação Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde – PPI – expressa o desenho final das redes 

regionalizadas de atenção à saúde, organizadas dentro dos territórios das regiões e macrorregiões de saúde. 
(   ) O Plano Diretor de Investimento – PDI – expressa os recursos de investimentos para atender às 

necessidades pactuadas no processo de planejamento regional e estadual.  

A alternativa que apresenta a seqüência correta, de cima para baixo, é a 

A) F V F  
B) F F V 
C) V F V 
D) V V F 
E) V V V 

Questão 23  (Peso 1) 

Sobre o financiamento do SUS, é incorreto afirmar: 

A) Cada esfera de gestão do SUS terá os recursos financeiros depositados em conta especial. 
B) Os Conselhos de Saúde fiscalizarão as movimentações financeiras dos fundos de saúde. 
C) A destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com fins lucrativos é 

permitida, tendo em vista a relevância desse serviço para a saúde da população. 
D) O plano de saúde será a base das atividades e programações de cada nível de direção do SUS. 
E) A transferência de recursos para o financiamento de ações na área de saúde, não previstas no plano de 

saúde, é vedada, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública. 
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Questão 24  (Peso 1) 

Considerando a necessidade de promover mudanças de atitude em todas as práticas de atenção e gestão que 
fortaleçam a autonomia e o direito do cidadão, o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Saúde e a 
Comissão Intergestora Tripartite apresentam a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde e convidam todos os 
gestores, profissionais de saúde, organizações civis, instituições e pessoas interessadas para que promovam o 
respeito desses direitos e assegurem seu reconhecimento efetivo e sua aplicação. (BRASIL. Ministério da Saúde. 
Carta dos direitos dos usuários da saúde. Ilustrada. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. Adaptado.) 

Sobre o Pacto pela Saúde 2006, é incorreto afirmar que

A) reitera a importância da participação e do controle social com o compromisso de apoio à sua qualificação. 
B) propõe um financiamento tripartite que estimula critérios de eqüidade nas transferências fundo a fundo.  
C) reforça a territorialização da saúde como base para organização dos sistemas, estruturando as regiões 

sanitárias. 
D) radicaliza a descentralização de atribuições da União para os estados e para os municípios, promovendo um 

choque de descentralização. 
E) deve ser revisado a cada três anos, com base nos princípios constitucionais do SUS e ênfase nas 

necessidades de saúde da população. 

Questão 25  (Peso 2)

O Brasil é um país com muitas diferenças e iniqüidades regionais. O processo de descentralização do SUS 
ampliou o contato do sistema com a realidade social, política e administrativa do país e com essas 
especificidades regionais. 

Sobre o SUS, pode-se afirmar: 

A) Esse sistema de saúde participa da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico. 
B) O Conselho e a Conferência de Saúde, na prática, são espaços de participação popular, no entanto, não são 

legítimos. 
C) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde é um dos princípios 

norteadores do SUS. 
D) A assistência à saúde será integral e livre aos trabalhadores que não tenham plano de saúde, tendo 

preferência os mais necessitados. 
E) A rede de serviços será centralizada conforme necessidade de grupos específicos da população e prioritária 

para serviços assistenciais, com a participação suplementar dos serviços privados. 

Questão 26  (Peso 2)

A teoria e a técnica de grupos operativos foram desenvolvidas por Enrique Pichon-Rivière (1907-1977), médico 
psiquiatra de origem suíça, que viveu na Argentina desde seus 4 anos de idade. Um dos conceitos fundamentais 
da sua teoria é o Esquema Conceitual Referencial e Operativo (ECRO), definido como um conjunto organizado 
de conceitos gerais, teóricos, referidos a um setor do real, a um determinado universo de discurso, que permite 
uma aproximação instrumental ao objeto particular (concreto).  

Com base nessas informações, a alternativa que não corresponde aos pressupostos básicos da teoria de 
Pichon-Rivière é a 

A) A Psicologia Social, para Enrique Pichon-Rivière, tem como objeto o estudo do desenvolvimento e a 
transformação de uma realidade dialética entre a formação ou estrutura social e a fantasia inconsciente do 
sujeito, sustentada sobre suas relações de necessidade. 

B) A Teoria de Pichon toma da Psicanálise seu conceito de inconsciente, seu conceito de desejo que retraduz 
como necessidade, não no sentido psicanalítico, mas como a necessidade que se transforma a partir da 
prática social que Marx postula. 

C) O ECRO “pichoniano” pode ser considerado uma crítica a três grandes campos disciplinares, que             
são as Ciências Sociais, a Psicanálise e a Psicologia Social, sendo que essas três disciplinas, segundo 
Pichon-Rivière, contribuíram para uma distorção do conceito de subjetividade humana.  

D) A Psicanálise permite à Psicologia Social “pichoniana” refletir sobre a eficácia das identificações vinculares 
inconscientes na constituição do esquema referencial subjetivo, que opera como esse "conjunto de 
experiências, conhecimentos e afetos com os quais o indivíduo pensa e faz" e que lhe permite operar no 
mundo. 

E) A técnica de grupos operativos, desenvolvida por Enrique Pichon-Rivière, parte do princípio de que o sujeito 
não é só um sujeito relacionado, é um sujeito produzido, pois não há nada nele que não resulte da interação 
entre indivíduos, grupos e classes. 
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Questão 27  (Peso 1)

A missão primordial de um código de ética profissional não é de normatizar a natureza técnica do trabalho, e sim 
a de assegurar, dentro de valores relevantes para a sociedade e para as práticas desenvolvidas, um padrão de 
conduta que fortaleça o reconhecimento social daquela categoria (Código de Ética do Psicólogo, agosto/2005). 

Nesse sentido, segundo o Art. 7º do Código de Ética, o psicólogo poderá intervir na prestação de serviços 
psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional, exceto

A) a pedido do profissional responsável pelo serviço. 
B) em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou usuário do serviço, quando dará imediata ciência ao 

profissional. 
C) quando informado expressamente, por qualquer uma das partes, da interrupção voluntária e definitiva do 

serviço. 
D) em caso de solicitação por parte de órgão do poder judiciário ou do conselho de classe (CRP’s), quando 

houver necessidade de se averiguar a conduta empregada. 
E) quando se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia adotada. 

Questão 28  (Peso 3)

Na orientação profissional, o coordenador exerce um papel fundamental como “co-pensador”, auxiliando o grupo 
no cumprimento das tarefas explícitas ou implícitas de forma não diretiva.  

Sendo assim, pode-se afirmar que, dentre as várias responsabilidades, a que não condiz com o perfil de um 
coordenador é a de 

A) manter uma atitude não normativa (não “ pedagógica”), tratando de ser continente do acontecer grupal, sem 
julgar nem desqualificar o que é trazido pelos participantes. 

B) procurar integrar os diferentes dados, estabelecendo relações a fim de perceber o sentido que transmite ao 
“texto” grupal. 

C) sintetizar, conceituar e transmitir, quando for oportuno e pertinente, suas conclusões em uma linguagem 
acessível, graduada e dialogada. 

D) sustentar uma disposição de “atenção concentrada”, evitando deixar-se penetrar pelos conteúdos grupais, 
resistindo à contratransferência, suas ocorrências e associações concomitantes, mantendo-se intolerante 
quantos aos existentes e emergentes ( próprios, pessoais e grupais). 

E) relacionar as seqüências grupais, estabelecer hipóteses a verificar, incluindo-se como operador no seu 
campo de trabalho, participando nos fenômenos que se produzem. 

Questão 29  (Peso 2)

A alternativa que corresponde à prática de devolução do processo psicodiagnóstico, do ponto de vista dos pais,   
é a 

A) Pode-se afirmar que a devolução de informação no processo psicodiagnóstico, do ponto de vista dos pais do 
paciente, é prescindível, porque  aumentam  as fantasias de doença grave, incurável e irreparável. 

B) É preciso fazê-los reintegrar uma imagem do filho, deles e do grupo familiar, corrigida, atualizada, ampliada 
ou restringida, que nem sempre coincide em tudo, ou ao menos em parte, com a que eles trazem para a 
consulta. 

C) É importante que os  pais venham por iniciativa própria, e não  enviados por terceiros ( professor, pediatra 
etc.), pois a entrevista de devolução não consegue funcionar como uma oportunidade para fazer com que 
consigam certo insight  a respeito da situação real. 

D) Assim como o paciente resiste, às vezes, a vir à entrevista de devolução, o mesmo acontece com os pais, 
sendo que, se a oportunidade lhes é dada e não vêm, se chega a compreender que o psicólogo não pode 
funcionar para eles como um objeto ansiógeno e que a dose de ansiedade persecutória é tão-somente 
explicada pelo histórico do paciente. 

E) Tratando-se de uma criança, um adolescente ou um adulto psicótico grave ou em estado confusional, os 
pais ou outros parentes, por desconhecerem as demandas de intervenção terapêutica, não têm autonomia 
para serem responsáveis pela concretização do tratamento. 
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Questão 30  (Peso  3) 

Embora se fale de saúde integral, de modelo biopsicossocial e de prevenção e promoção, na prática, 
continua-se com um atendimento centrado na doença e, portanto, na proposta curativa (Traverso-Yépez, 2001). 
Mais que em qualquer outra faixa etária, no caso das adolescências, fica evidente a fraqueza do sistema de 
saúde vigente, que, ao partir de uma visão unidimensional de saúde, desconsidera a diversidade de patologias 
“não orgânicas” que ameaçam a vida de crianças e adolescentes. 

Observa-se que, em decorrência especialmente das vacinas e das melhores condições de vida, a 
morbidade e mortalidade infantis têm diminuído significativamente nos últimos anos. Mas a existência da saúde 
não é apenas uma questão orgânica, dependendo da interação permanente das dimensões biológicas, 
psicológicas e socioambientais numa dinâmica de extrema complexidade. Garantindo apenas a sobrevivência, 
não se atende às múltiplas dimensões humanas e o grande problema é que crianças e adolescentes ficam 
órfãos do atendimento abrangente de que precisam, estando expostos a outro tipo de mazelas. Assim, a vida na 
rua, acidentes, homicídios, suicídios, DSTs, alcoolismo, dependência química, delinqüência, constituem 
patologias que, na atualidade, afetam e até matam milhares de adolescentes e jovens todos os dias. É 
significativo que estudos da UNESCO apontem que, nas principais capitais do Brasil, em 1998, cerca de 60% 
das mortes entre 15 e 25 anos ocorreu por violência conjunta (homicídios, suicídios e acidentes de transporte) 
enquanto na população em geral só 8,7% dos óbitos deve-se a essas causas (ABRAMOVAY, Castro; RUA &  
ANDRADE, 2001). 

Se, a isso, se soma a falta de oportunidades de educação, trabalho, lazer e cultura, decorrente            
das grandes desigualdades estruturais vigentes, está se falando de situações de vulnerabilidade extrema, 
definida como “o resultado negativo da relação entre a disponibilidade dos recursos materiais ou simbólicos      
dos atores, sejam eles indivíduos ou grupos, e o acesso à estrutura de oportunidades sociais, econômicas, 
culturais que provêm do Estado, do mercado e da sociedade” (ABRAMOVAY, Castro; PINHEIRO, Lima              
& Martinelli, 2002, p. 29). Segundo esses autores, esse fato traduz-se em profundas desvantagens para os 
atores sociais envolvidos e vai se expressar “no plano estrutural, por uma elevada propensão à mobilidade 
descendente [...] e, no plano mais subjetivo, pelo desenvolvimento dos sentimentos de incerteza e insegurança 
entre eles” (p.30). Estamos apontando, portanto, que nos casos de sobrevivência, a única coisa garantida é a 
reprodução, em maior ou menor grau, do círculo vicioso de pobreza na qual essas crianças e adolescentes               
sobrevivem. (TRAVERSO-YÉPEZ, Martha A. Pinheiro; SOUZA, Verônica de. Adolescência, saúde e contexto 
social:esclarecendo práticas. Psicologia & Sociedade. 14 (2): 133-147; jul./dez.2002) 

A partir da leitura e compreensão do texto, depreende-se que 

A) as autoras questionam as ações que objetivam garantir a sobrevivência das crianças, sem a preocupação 
de garantir-lhes possibilidades de uma vida digna, embora, no caso da adolescência, se observe uma 
prática que contempla a saúde integral e não apenas os aspectos orgânicos. 

B) os programas de intervenção, no caso da adolescência, destinados a essa faixa etária têm modificado a 
prática tradicional de focalizar sua atenção apenas para atendimento curativo. 

C) a tendência das instituições sociais de utilizar equipes multiprofissionais em suas ações visa garantir a 
sobrevivência de crianças e adolescentes, por meio de uma abordagem multifacetada da saúde humana. 

D) as práticas atuais em saúde pública, segundo as autoras, tendem a considerar, além da dimensão biológica  
as outras dimensões da saúde, tanto a psicológica quanto a socioambiental. 

E) essas considerações indicam que se deve falar de adolescências (no plural), sendo que a caracterização de 
cada uma em particular depende de variáveis sociodemográficas, tais como gênero, classe social e contexto 
histórico-cultural.  
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