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15 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA  

 

TEXTO 1 

 

Número de mortos no terremoto do Japão 

 
Tóquio, 9 abr (EFE).- O número de mortos pelo terremoto e o 

tsunami de 11 de março no nordeste do Japão subiu neste 

sábado para 12.898, enquanto outras 14.824 pessoas continuam 

desaparecidas, segundo o último levantamento oficial. 

 

Além disso, em mais de 2.300 refúgios temporários continuam 

vivendo mais de 153 mil pessoas provenientes em sua maioria 

das províncias de Miyagi, Iwate e Fukushima, as mais 

devastadas pela catástrofe. 

 

Em Miyagi, os mortos chegam a 7.869 e há 6.578 pessoas que 

ainda não foram localizadas, enquanto em Iwate há 3.766 

mortos e 4.707 desaparecidos e em Fukushima as vítimas são 

1.201 e os desaparecidos, 3.535. 

 

Aproximadamente 83% dos corpos encontrados até o momento 

foram identificados e entregues a suas famílias, apesar de que, 

com a passagem do tempo, os trabalhos ficam cada vez mais 

difíceis. 

 

Desde quinta-feira, cerca de 300 policiais buscam as vítimas do 

terremoto e tsunami de 11 de março na zona de exclusão de 20 

quilômetros ao redor da usina nuclear de Fukushima Daiichi, 

onde acredita-se que ainda haja mais de 2 mil corpos. 

 

Nessa área não haviam sido realizados trabalhos de recuperação 

de corpos por conta dos temores da alta radioatividade da usina 

nuclear de Fukushima, cujos reatores sofreram grandes 

vazamentos. 

 

Os policiais, que começaram a busca em áreas evacuadas da 

localidade de Minamisoma, contam com trajes de proteção, 

máscaras e detectores de radioatividade. 

 

Neste sábado também foi divulgado que a réplica de 7,1 graus 

registrada na última quinta-feira, que afetou a mesmas regiões 

do terremoto de 11 de março, provocou cinco mortes e deixou 

283 pessoas feridas. 

 

01-Os vocábulos 'não' (l. 6), 'até' (l. 8) e 'por conta' (l. 13), 

aparecem como elementos de coesão textual conferindo a ideia 

respectivamente de: 

 

A. Negação – tempo – causa. 

B. Negação – direção – causa. 

C. Oposição – tempo – conseqüência. 

D. Oposição –direção – causa. 

E. Conseqüência – tempo – conseqüência. 

 

 

 

 

 

 

02-Em qual dos períodos a seguir está conservado o sentido do 

seguinte trecho: “Desde quinta-feira, cerca de 300 policiais 

buscam as vítimas do terremoto e tsunami de 11 de março na 

zona de exclusão de 20 quilômetros ao redor da usina nuclear 

de Fukushima Daiichi, onde acredita-se que ainda haja mais de 

2 mil corpos.” 

 

A. Até quinta-feira, cerca de 300 policiais buscam as 

vítimas do terremoto e tsunami de 11 de março na zona 

de exclusão de 20 quilômetros ao redor da usina 

nuclear de Fukushima Daiichi, onde acredita-se que 

ainda haja mais de 2 mil corpos. 

B. Desde quinta-feira, mais  de 300 policiais buscam as 

vítimas do terremoto e tsunami de 11 de março na zona 

de exclusão de 20 quilômetros ao redor da usina 

nuclear de Fukushima Daiichi, onde acredita-se que 

ainda haja mais de 2 mil corpos. 

C. Desde quinta-feira, cerca de 300 policiais buscam as 

vítimas do terremoto e tsunami de 11 de março na zona 

de exclusão de 20 quilômetros ao redor da usina 

nuclear de Fukushima Daiichi, aonde acredita-se que 

ainda haja mais de 2 mil corpos. 

D. Desde quinta-feira, mais de 300 policiais buscam as 

vítimas do terremoto e tsunami de 11 de março na zona 

de exclusão de 20 quilômetros ao redor da usina 

nuclear de Fukushima Daiichi, na qual acredita-se que 

ainda haja mais de 2 mil corpos. 

E. Desde quinta-feira, mais ou menos 300 policiais 

buscam as vítimas do terremoto e tsunami de 11 de 

março na zona de exclusão de 20 quilômetros ao redor 

da usina nuclear de Fukushima Daiichi,  onde acredita-

se que ainda haja mais de 2 mil corpos. 

 

03-O texto acima caracteriza-se como uma reportagem porque: 

 

A. Usa a variedade informal da língua escrita. 

B. Há ausência de conexão entre o fato central e o que 

está enunciado no título. 

C. Apresenta a abordagem de um acontecimento 

relevante para a sociedade. 

D. Aborda um acontecimento banal e corriqueiro de um 

lugar relativamente isolado, mas que causa impacto. 

E. Desnecessidade de narração. 

 

04-Qual das alternativas abaixo mais se adequa às ideias do 

texto? 

 

A. O governo japonês não pode fazer nenhum cálculo 

quanto ao número de mortos por causa do número de 

desaparecidos. 

B. É natural que com 83% dos mortos identificados e 

entregues às famílias os trabalhos se tornem cada vez 

mais difíceis. 

C. Em áreas evacuadas tornou-se mais difícil fazer as 

buscas já que a população poderia ser atingida pela 

radiação, então os policiais usaram trajes especiais. 

D. Devido ao perigo da radioatividade as buscas numa 

área em que se situa uma usina nuclear não foram 

realizadas imediatamente. 

E. Mesmo depois de encontrados muitos corpos, a réplica 

do tsunami fez com que as buscas fossem inúteis. 
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TEXTO 2 

05-O texto: 

 

A. Ensina duas maneiras de matar pessoas. 

B. Compara duas atitudes que direta ou indiretamente 

levam à morte inocentes. 

C. Procura incutir na mente do leitor que para se resolver 

os problemas sociais deve-se investir em saúde e 

educação em primeiro lugar. 

D. Denuncia de maneira contundente o problema do 

desvio de verbas no país citando um exemplo recente 

desse fato ocorrido em nosso país. 

E. Procura sobretudo um pouco de humor ao retratar os 

dois maiores problemas do país: desvio de verbas e a 

violência escolar. 

 

06-No trecho: “ou pegava uma arma e saía atirando em todo 

mundo ou virava político e desviava a grana da saúde, educação 

e segurança pública.” 

 

A. As orações são coordenadas e apresenta duas opções 

ao ouvinte. 

B. A segunda oração é subordinada à primeira e entre elas 

se estabelece a relação de alternativa. 

C. As orações são independentes entre si, por isso não 

estabelecem nenhuma relação de sentido. 

D. As orações são coordenadas e o conteúdo de uma 

exclui o da outra. 

E. O período é composto por subordinação. 

 

07-Assinale a alternativa que está INCORRETA quanto à 

linguagem do texto: 

 

A. Em: “eu ouvia muitas vozes que diziam pra eu matar 

muita gente” o pronome sublinhado pode ser 

substituído pelo também pronome 'mim' sem prejuízo 

da correção gramatical. 

B. Os dois pontos são usados para introduzir um 

esclarecimento sobre algo mencionado no texto. 

C. No trecho: '...e tinha de escolher entre duas opções...' a 

preposição 'de' poderia dar lugar ao pronome relativo 

'que' tornando a oração mais adequada à variedade 

padrão da língua. 

D. No último período do texto, a vírgula separa os termos 

de uma enumeração. 

E. Algumas marcas da oralidade estão presentes no 

trecho, mas não comprometeram de maneira alguma 

sua compreensão. 

 

TEXTO 3 

 

Renova-te. 

Renasce em ti mesmo. 

Multiplica os teus olhos, para verem mais. 

Multiplica-se os teus braços para semeares tudo. 

Destrói os olhos que tiverem visto. 

Cria outros, para as visões novas. 

Destrói os braços que tiverem semeado,  

Para se esquecerem de colher. 

Sê sempre o mesmo. 

Sempre outro. Mas sempre alto. 

Sempre longe. 

E dentro de tudo. 

Cecília Meireles 

 

08-Assinale a alternativa correta sobre o texto: 

 

A. “Sê sempre o mesmo. 

       Sempre outro.” Expressam o desejo do eu lírico 

de manter-se sempre na mesma situação. 

B. 'Cria outros, para as visões novas.' Se a forma verbal 

'cria' fosse substituída pela forma verbal 'crie', não 

haveria mudança nenhuma no aspecto modo temporal. 

C. 'Multiplica os teus olhos, para verem mais.' o trecho 

destacado, ao substituirmos 'multiplica' por 'soma', não 

ocorreria nenhuma alteração de sentido no verso. 

D. 'alto' e 'tudo' podem ser compreendidos como 

sinônimos no texto. 

E. Os verbos estão empregados no modo imperativo, 

dando ao texto um tom de aconselhamento. 

 

09-Pode-se afirmar que o texto é sobretudo: 

 

A. Objetivo. 

B. Confessional. 

C. Ilógico. 

D. Subjetivo. 

E. Misterioso. 

 

TEXTO 4 

 

Falcão cria situação inusitada em rádio e dá prazo para assinar 

com o Inter 

Paulo Roberto Falcão apresentou seu programa semanal na 

Rádio Gaúcha neste sábado. Inicialmente, a atração teria outro 

comandante. Mas o iminente novo comandante do Inter mudou 

de idéia. Mas criou uma situação curiosa. Fez uma espécie de 

auto-entrevista, misturada com um pronunciamento. 

Tudo motivado pela forte tendência de que ele assuma o time 

do seu coração até segunda-feira. No episódio, o ex-jogador 

estipulou um prazo para acertar a troca do microfone pelo 

abrigo: domingo. 

“Algumas pessoas do Inter me ligaram, tivemos algumas 

conversas depois da saída do Celso, mas não tem 

absolutamente mais nada. Principalmente pela minha empresa e 

pela instituição do Internacional. As coisas têm que se decidir 

no máximo até amanhã [domingo]. Infelizmente não posso 

avançar, por respeito a todos”, disse Falcão, na abertura do seu 

programa. 

http://pensador.uol.com.br/autor/Cecilia_Meireles/
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10-O termo 'inusitada' pode ser entendido corretamente como 

sinônimo de: 

 

A. assustadora 

B. inabitual 

C. indiferente 

D. casual 

E. prenunciada 

 

11-O termo 'auto-entrevista' indica que Falcão: 

 

A. Dirigiu uma entrevista a si mesmo. 

B. Resolveu apresentar ele mesmo seu programa. 

C. Não permitiu que outro apresentador assumisse seu 

lugar. 

D. Respondeu a todas as perguntas dos jornalistas. 

E. Fez um pronunciamento. 

 

12-No trecho: “Algumas pessoas do Inter me ligaram, tivemos 

algumas conversas depois da saída do Celso, mas não tem 

absolutamente mais nada.” pode-se afirmar corretamente que: 

 

A. A forma verbal 'tem' pode ser substituída por uma 

forma do verbo 'haver', sem prejuízo do sentido do 

período. 

B. O vocábulo 'absolutamente' serviu como intensificador 

e prejudicaria a correção semântica do período se fosse 

omitido. 

C. 'mas' é geralmente conjunção adversativa, porém no 

caso do período acima, dá ideia de adição entre os 

termos que liga. 

D. 'ligar' não deve ser empregado em lugar do verbo 

'telefonar', sem prejuízo da compreensão do texto no 

qual se insere. 

E. A ausência de sujeito para a forma verbal 'tivemos', 

provoca ambiguidade na oração. 

 

13-“por respeito a todos”. Assinale a alternativa correta sobre 

a concordância no trecho destacado: 

 

A. O substantivo 'respeito', na norma padrão, é regido pela 

preposição 'por'. 

B. 'respeito' pede complemento regido por preposição. 

C. Por derivar do verbo 'respeitar', 'respeito' deve sempre 

ser regido por uma preposição. 

D. A expressão estaria de acordo com a norma padrão se a 

preposição 'a' fosse substituída por 'de'. 

E. 'respeito' não deve ser regido por preposição de acordo 

com a norma culta, mas é aceitável porque o texto em 

questão reproduz a fala. 

 

TEXTO 5 

14-Em qual das alternativas abaixo há uma análise correta das 

expressões do texto? 

 

A. Seria correto escrever a frase do primeiro quadrinho da 

seguinte forma: 'vá à frente e monte Lucy.' 

B. No segundo quadrinho a expressão 'para onde vai' não 

poderia ser trocada por 'aonde vai' sem prejuízo da 

correção gramatical. 

C. Em 'a cozinha', no terceiro quadrinho, houve a fusão 

da preposição 'a' com o artigo feminino, portanto 

deveria haver o emprego do acento grave. 

D. No terceiro quadrinho, 'Lucy' é um vocativo e não 

deveria estar separado por vírgula. 

E. No último quadrinho, 'até a cozinha' é um exemplo de 

emprego facultativo do acento grave na ocorrência de 

crase. 

 

15-Em qual dos trechos da notícia reproduzida abaixo NÃO há 

um erro de acordo com a norma padrão da língua? 

 

A. Quem busca uma boa programação musical para este 

domingo (10) pode escolher entre grandes shows, 

ambos com entrada franca. A cantora Mônica Feijó 

defende o repertório de seu novo disco, no Parque 

Dona Lindu. No mesmo horário acontece o show de 

lançamento do Sonoris Fabrica, no Teatro de Santa 

Isabel, um espetaculo cuja influência mais nítida é a 

do movimento armorial, na união do erúdito com o 

popular.  

B. Abusando da música pop em suas letras e arranjos 

Mônica Feijó que canta composições do disco novo e 

de outros momentos da carreira estará acompanhada 

de banda formada pelo baixista Areia - que também 

assina a direção musical, o baterista Tom Rocha, o 

guitarrista Rodrigo Souza e o tecladista Guga Fonseca. 

C. Para o show do Sonoris Fábrica, o artista plástico 

Romero de Andrade Lima, que assina as ilustrações do 

encarte, criou 11 paineis, representando cada uma das 

músicas do disco. Já a direção de palco ficou a cargo 

do artista plástico Dantas Suassuna. 

D. "A nossa ideia era transformar em imagem as 

sensações das músicas da Sonoris Fábrica": diz o 

violinista Sérgio Ferraz. 

E. O repertório do show tem cerca de duas horas e conta, 

entre outras, com as músicas Poeira, Baião do Bob 

Ivo, A feira, Tango flamenco, Sossego, Zumbi e Festa 

da colheita, estas três últimas com a partipação do 

percussionista Jerimum de Olinda. 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16-É considerado médio idoso, aquele que possui a faixa etária 

entre: 

 

A. 65 – 74 anos. 

B. 60 – 70 anos. 

C. 70 – 75 anos. 

D. 70 – 80 anos. 

E. 75 – 84 anos. 

 

17-Referente às modificações cardíacas e vasculares que se tem 

nos idosos é INCORRETO afirmar: 

 

A. A aorta e artérias tendem a ficar mais rijas e menos 

distensíveis com a idade. 

B. O coração torna-se menos responsivo às 

catecolaminas. 

C. A freqüência cardíaca em repouso permanece 

inalterada ou diminui apenas um pouco com a idade; 

entretanto, a freqüência cardíaca máxima que pode ser 

obtida durante o exercício máximo fica aumentada.  

D. O consumo máximo de oxigênio (VO2 máx.), declina 

com a idade. 

E. Perda progressiva do recuo elástico do pulmão, 

causada por mudanças na quantidade de elastina e 

composição das fibras do colágeno. 

 

18-São objetivos gerais da terapia ocupacional em geriatria e 

gerontologia, EXCETO: 

 

A. Integrar a pessoa em idade avançada à sua própria 

comunidade, tornando-a o mais independente possível 

e em contato com pessoas de todas as idades, 

promovendo relações interpessoais.  

B. Incentivar, encorajar e estimular o idoso a continuar 

fazendo planos, ter ambições e aspirações.  

C. Contribuir para o ajustamento psico-emocional do 

idoso e sua expressão social.  

D. Manter o nível de atividade e no mesmo ambiente.  

E. Enfatizar os aspectos preventivos do envelhecimento 

prematuro e de promoção de saúde.  

 

19-Sobre as ações de promoção do envelhecimento saudável é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Informar sobre direitos e como ser acompanhados por 

pessoas de sua rede social e livre escolha dos 

profissionais que o cuidam. 

B. Valorizar e respeitar a velhice.  

C. Estimular a solidariedade.  

D. Informar e estimular a prática de Nutrição Balanceada 

(lacto - vegetariana, se possível), sexo seguro e 

imunização.  

E. Implementar ações para diminuir hospitalização e 

aumentar habilidades.     

 

 

 

 

20-A diabetes do tipo 2 é muito comum em idosos, por isto, 

pode-se afirmar que suas características são, EXCETO: 

 

A. Indivíduo geralmente obeso, sedentário e hipertenso. 

B. Início insidioso, às vezes assintomático ou por 

complicações crônicas. 

C. Deficiência absoluta de insulina. 

D. Descompensação tipo coma hiperosmolar.  

E. Ausência de auto-anticorpos. 

 

21-Referente as legislações que tratam a terceira idade é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Lei nº 6.179 de 1974, que criou a renda mensal 

vitalícia e de outros decretos-leis e portarias 

relacionadas, particularmente com as ações de 

aposentadoria. 

B. Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/1990. 

C. Lei nº 8.842/1994, que estabelece a política nacional 

do idoso, posteriormente regulamentado pelo decreto 

nº 1.948/1996. 

D. Portaria nº 1.395/GM em 10 de dezembro de 1999 que 

aprova a Política nacional de Saúde da Pessoa Idosa. 

E. Lei nº 10.741 de 01 de outubro de 2003 (Estatuto do 

Idoso). 

 

22-Sobre a Lei Nº 1.074, de outubro de 2003, que entrou em 

vigor em 1º de janeiro de 2004 é INCORRETO afirmar: 

 

A. Direito a prevenção, promoção, recuperação. 

B. Direito a acompanhante em casos graves ou idosos 

acima de 75 anos. 

C. Direito a escolher o tratamento de saúde. 

D. Capacitação dos profissionais para o atendimento. 

E. Casos de maus tratos devem ser denunciado. 

 

23-São direitos sociais garantidos na Constituição Federal, 

EXCETO: 

 

A. Lazer. 

B. Previdência social. 

C. Proteção à maternidade e à infância. 

D. Democracia através do voto. 

E. Assistência aos desamparados. 

 

24-São sinais e sintomas da insuficiência cardíaca, EXCETO: 

 

A. Dispnéia progressiva aos esforços. 

B. Edema centralizado (membros centrais). 

C. Fadiga. 

D. Edema agudo de pulmão. 

E. Tosse. 

 

25-São fatores de risco para osteoporose, EXCETO: 

 

A. Sexo feminino. 

B. Raça caucásia ou asiática. 

C. Hipotiroidismo. 

D. Uso de cortisona. 

E. Menopausa precoce. 
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26-Anemia Perniciosa é comum entre os idosos, devido a falta 

de um fator específico nas secreções gástricas necessárias para 

a absorção de: 

 

A. Ferro. 

B. Cobre. 

C. Vitamina A. 

D. Vitamina B9. 

E. Vitamina B12. 

 

27-Um dos maiores problemas do hipotireoidismo em idosos é 

a semelhança dos sintomas com as alterações do processo 

natural de envelhecimento. Por isso, são sinais e sintomas do 

hipotireoidismo, EXCETO: 

 

A. Alguns ganham de peso, tornam-se constipados e 

apresentam intolerância ao frio. 

B. Os cabelos tornam-se escassos, grossos e ressecados, a 

pele fica áspera, ressecada, descamativa e espessa. 

C. A freqüência do pulso pode estar diminuída, as palmas 

das mãos e a planta dos pés podem apresentar uma 

coloração alaranjada. 

D. O principal e mais freqüente sintoma nos idosos é a 

confusão mental, o esquecimento ou mesmo a 

demência, o qual pode ser confundido com Alzheimer. 

E. Sintomas: Edema em volta dos olhos, aumento da 

produção de lágrimas, irritação e uma sensibilidade 

incomum à luz. O indivíduo parece olhar fixamente.  

 

28-São contra-indicações absolutas da atividade física, 

EXCETO: 

 

A. Doenças osteomusculares que são exacerbadas pelo 

exercício. 

B. Angina de início recente. 

C. Arritmias ventriculares. 

D. Dissecção de aorta. 

E. Embolia pulmonar recente. 

 

29-Um idoso é considerado estrófico quando possui um índice 

de massa corpórea de IMC (kg/m
2
):  

 

A. 22 

B. 20 - < 25 

C. 22 - < 27 

D. 27 – 30 

E. 30 

 

30-As barreiras arquitetônicas se caracterizam por obstáculos 

ao acesso existentes em edificações de uso público ou privado, 

bem como na sua utilização interna. São Barreiras 

Arquitetônicas, EXCETO: 

 

A. Escadas de acesso aos prédios sem elevadores para as 

pessoas que utilizam muletas, cadeira de rodas ou que 

possuem a mobilidade reduzida. 

B. Portas de circulação estreitas para as pessoas obesas. 

C. Elevadores sem sinalização em Braille ou sonora para 

as pessoas cegas.  

D. Ônibus sem piso rebaixado ou plataforma de elevação 

vertical (elevador) para entrada de pessoas em cadeira 

de rodas. 

E. Balcões altos para atendimento de pessoas de baixa 

estatura e em cadeira de rodas etc.  

 

31-Quanto às afirmativas sobre o Idoso é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. O aumento gradativo na expectativa de vida em vários 

países é fato real. Aspectos positivos dessa 

transformação são o avanço da Medicina e a melhora 

na qualidade de vida.  

B. Segundo previsões da Organização Mundial de Saúde, 

por volta do ano 2025, pela primeira vez na história, 

haverá mais idosos que crianças no planeta e o Brasil 

será o terceiro país do mundo com o maior número de 

pessoas idosas, estando atrás apenas do Japão e dos 

Estados Unidos. 

C. Quando falamos em idoso, principalmente na realidade 

brasileira, constatamos fatos associados à manutenção 

de sua capacidade funcional, à desvalorização de sua 

remuneração, à seguridade social e à promoção de sua 

saúde.  

D. A Constituição de 1988 pode ser considerada como 

uma das iniciativas mais importantes para a definição 

da Política Nacional do Idoso, pois implementou a 

regulamentação para formação das redes estaduais de 

atenção à saúde do idoso.  

E. A Lei 8.842, em 4 de janeiro de 1994, inaugura o 

início de cursos voltados à Geriatria e à Gerontologia 

em busca de ações que garantam dignidade e respeito 

aos idosos.  

 

32-No Art. 4
o
 da Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência; é considerada pessoa portadora de 

deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias, 

EXCETO: 

 

A. Deficiência física - alteração completa ou parcial de 

um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 

o comprometimento da função física, apresentando-se 

sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 

monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 

triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou 

ausência de membro, paralisia cerebral, membros com 

deformidade congênita ou adquirida, e as 

deformidades estéticas. 

B. Deficiência auditiva - perda parcial ou total das 

possibilidades auditivas sonoras, variando de graus e 

níveis. 

C. Deficiência visual - acuidade visual igual ou menor 

que 20/200 no melhor olho, após a melhor correção, 

ou campo visual inferior a 20º (tabela de Snellen), ou 

ocorrência simultânea de ambas as situações. 

D. Deficiência mental - funcionamento intelectual 

significativamente inferior à média, com manifestação 

antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas 

ou mais áreas de habilidades adaptativas. 

E. Deficiência múltipla - associação de duas ou mais 

deficiências. 
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33-São diretrizes estabelecidos no Artigo 6
o
 da Política 

Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 

EXCETO: 

 

A. Estabelecer mecanismos que acelerem e favoreçam a 

inclusão social da pessoa portadora de deficiência. 

B. Adotar estratégias de articulação com órgãos e 

entidades públicos e privados, bem assim com 

organismos internacionais e estrangeiros para a 

implantação desta Política. 

C. Incluir a pessoa portadora de deficiência, respeitadas 

as suas peculiaridades, em todas as iniciativas 

governamentais relacionadas à educação, à saúde, ao 

trabalho, à edificação pública, à previdência social, à 

assistência social, ao transporte, à habitação, à cultura, 

ao esporte e ao lazer. 

D. Viabilizar a participação da pessoa portadora de 

deficiência em todas as fases de implementação dessa 

Política, por intermédio de suas entidades 

representativas. 

E. Desenvolver programas setoriais destinados ao 

atendimento das necessidades especiais da pessoa 

portadora de deficiência. 

 

34-Sobre a Constituição Federal e os direitos do idoso é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. A proteção ao idoso tem assento constitucional e esta 

vem estampada logo no art. 1º da Constituição Federal 

– CF ao estabelecer que a República Federativa do 

Brasil tem como fundamentos, dentre outros, a 

cidadania e a dignidade da pessoa humana. 

B. Aos maiores de 75 (setenta e cinco) anos é facultado o 

direito de votar (art. 14, §1º, II, b). 

C. Continuando a proteção etária, a pessoa idosa tem 

direito ao seguro social ou aposentadoria, variando as 

idades, se homem ou mulher, se trabalhador urbano ou 

rural (art. 201). 

D. Ainda com respeito ao aspecto familiar, é dever da 

família, bem como do Estado e da sociedade, amparar 

as pessoas idosas, assegurando sua participação na 

comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e 

garantindo-lhes o direito à vida (art. 230), sendo que 

os programas de amparo aos idosos serão executados, 

preferencialmente, em seus lares (§ 1º). 

E. A Constituição Federal garante, ainda, aos maiores de 

sessenta e cinco anos a gratuidade dos transportes 

coletivos (art. 230, § 2º). 

 

35-O cuidador do idoso deve ter várias qualidades como as 

descritas abaixo, dentre as quais não se inclui: 

 

A. Qualidades físicas e intelectuais – Deve ter boa saúde 

física para ter condições de ajudar e apoiar o idoso em 

suas atividades de vida diária. Também tem que ter 

condições de avaliar e tomar decisões em situações de 

emergência que necessitam de iniciativas e ações 

rápidas. 

 

 

B. Capacidade de ser tolerante e paciente – Deve 

compreender os momentos difíceis que a família e a 

pessoa idosa podem estar passando, com a diminuição 

de sua capacidade física e mental, de seu papel social, 

que pode afetar seu humor e dificultar as relações 

interpessoais. 

C. Capacidade de observação – O cuidador deve ficar 

atento às alterações que a pessoa idosa pode sofrer, 

tanto emocionais quanto físicas, que podem 

representar sintomas de alguma doença. 

D. Qualidades éticas e morais – O cuidador precisa ter 

respeito e dignidade ao tratar de pessoa idosa e nas 

relações com ele e com sua família. Deve respeitar a 

intimidade, a organização e crenças da família, porém 

realizando interferência sobre este assunto, quando 

necessária, e, sobretudo exercendo a ética profissional. 

E. Responsabilidade – Lembrar sempre que a família ao 

entregar aos seus cuidados a pessoa idosa está lhe 

confiando uma tarefa que, neste momento, está 

impossibilitada de realizar, mas que espera seja 

desempenhada com todo o carinho e dedicação. Como 

em qualquer trabalho, a pontualidade, assiduidade e o 

compromisso contratual devem ser respeitados. 

 

36-O avanço da demência é medido em estágios e para o 

planejamento de cuidados diários, é comum combinar os 

estágios abaixo, determinados pelo nível de perda funcional. 

Que são: 

 

ESQUECIMENTO – Leve perda de memória – nenhuma perda 

funcional. 

CONFUSIONAL – Perda das Atividades de Vida Diária 

(AVDs) instrumentais. 

DEMENCIAL – Perda das AVDs básicas. 

FINAL – Não consegue movimentar-se sozinho para realizar 

um propósito. 

 

São tarefas do Cuidador no estágio do esquecimento, 

EXCETO: 

 

A. Consultar profissionais de saúde. 

B. Administrar todos os medicamentos. 

C. Supervisionar as compras. 

D. Aos poucos – assumir a direção do carro. 

E. Remover perigos da casa. 

 

37-Sobre disfagia é INCORRRETO afirmar: 

 

A. A disfagia é uma alteração na deglutição, ou seja, no 

ato de engolir alimentos ou saliva. Pode ocorrer em 

diferentes fases da vida, especialmente em idosos, 

podendo trazer sérias conseqüências à saúde. 

B. Na disfagia ocorre um desvio do alimento ou da saliva, 

obstruindo parcialmente e nunca completamente as 

vias respiratórias. Esse desvio pode ser facilitado 

também pelo envelhecimento natural de estruturas 

envolvidas na deglutição (lábios, língua, bochechas, 

etc.). 
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C. Além do envelhecimento das estruturas, o acidente 

vascular encefálico (derrame), traumatismo craniano, 

doenças neurológicas como Parkinson, Alzheimer, 

distrofias musculares e câncer de cabeça e pescoço 

podem causar a disfagia. 

D. Pode ainda surgir devido a próteses dentárias mal 

adaptadas, refluxo gastroesofágico grave e após longos 

períodos de entubação. 

E. É necessário o entendimento de que a disfagia além de 

provocar problemas emocionais e isolamento social, 

causa problemas sérios como desidratação, 

desnutrição e pneumonia, além do risco de morte por 

asfixia. 

 

38-No seu Artigo 4
o
; Constituem diretrizes da Política Nacional 

do Idoso, EXCETO: 

 

A. Viabilização de formas alternativas de participação, 

ocupação e convívio do idoso, que proporcionem sua 

integração às demais gerações. 

B. Participação do idoso, através de suas organizações 

representativas, na formulação, implementação e 

avaliação das políticas, planos, programas e projetos a 

serem desenvolvidos. 

C. Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas 

áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de 

serviços. 

D. Implementação de sistema de informações que permita 

a divulgação da política, dos serviços oferecidos, dos 

planos, programas e projetos em nível único de 

governo. 

E. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a 

divulgação de informações de caráter educativo sobre 

os aspectos biopsicossociais do envelhecimento. 

 

39-No Artigo 10
o
 da Política Nacional do Idoso. Na 

implementação, é competência dos órgãos e entidades públicos 

na área de educação: 

 

A. Estimular a criação de incentivos e de alternativas de 

atendimento ao idoso, como centros de convivência, 

centros de cuidados diurnos, casas-lares, oficinas 

abrigadas de trabalho, atendimentos domiciliares e 

outros. 

B. Desenvolver programas que adotem modalidades de 

ensino à distância, adequados às condições do idoso. 

C. Planejar, coordenar, supervisionar e financiar estudos, 

levantamentos, pesquisas e publicações sobre a 

situação social do idoso. 

D. Incluir a Geriatria como especialidade clínica, para 

efeito de concursos públicos federais, estaduais, do 

Distrito Federal e municipal. 

E. Realizar estudos para detectar o caráter 

epidemiológico de determinadas doenças do idoso, 

com vistas a prevenção, tratamento e reabilitação. 

 

 

 

 

 

40-Uma das principais causas de acidentes e de incapacidade na 

terceira idade é a queda que geralmente acontece por 

anormalidades do equilíbrio, fraqueza muscular, desordens 

visuais, anormalidades do passo, doença cardiovascular, 

alteração cognitiva e consumo de alguns medicamentos. O 

exercício contribui na prevenção das quedas através de 

diferentes mecanismos, que NÃO incluem: 

 

A. Fortalece os músculos das pernas e costas. 

B. Melhora os reflexos. 

C. Melhora a sinergia motora das reações posturais. 

D. Melhora a velocidade de andar. 

E. Diminui o peso corporal. 

 

 




