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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Tráfico de pessoas 
Izabelle Torres e Flávio Costa 

 
(...) Não é novidade que, atraídas pelo discurso 

do dinheiro fácil, pessoas sejam tiradas das periferias do 
Brasil e levadas para a Europa e os EUA e lá sejam 
submetidas à prostituição, trabalho escravo ou até mesmo 
transformadas em fornecedoras de órgãos para 
transplantes. Nos últimos meses, porém, o Brasil por 
meio de instituições como o Ministério Público e a 
Polícia Federal começou a reagir de forma a tentar 
desbaratar essas quadrilhas. O primeiro passo para isso 
foi um amplo levantamento sobre a forma de atuar desses 
traficantes e as rotas que eles estabelecem. Hoje, sabe-se 
que as ações dos criminosos estão concentradas em pelo 
menos 520 municípios brasileiros. Nessas cidades, 
pessoas são aliciadas e ficam em hotéis, pequenos abrigos 
ou pontos de prostituição, até receber seus passaportes, 
não raro, falsos, e ser mandadas para sete Estados que 
servem de escala para o Exterior. São eles os seguintes 
Estados: Amazonas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Roraima e São Paulo. Segundo o MP, além de 
Portugal, os destinos mais frequentes são Espanha, Itália e 
Venezuela. No total, o número de pessoas levadas para o 
Exterior por traficantes já soma 70 mil. De acordo com a 
PF, as quadrilhas que comandam o tráfico de pessoas só 
perdem em lucratividade para as de tráfico de drogas e de 
armas. A ONU estima que a máfia de pessoas movimenta 
por ano mais de US$ 30 bilhões. Cerca de 10% desse 
dinheiro passa pelo Brasil. A principal dificuldade do 
poder público para enfrentar essas quadrilhas é a falta de 
um órgão dedicado exclusivamente ao tema. Outro 
problema, até mais grave, é o alto grau de corrupção que 
envolve essa modalidade de crime. ( ... ) 

As dificuldades de brasileiros que caíram nas 
mãos da máfia do tráfico de seres humanos estão sendo 
relatadas em pesquisa realizada pela Universidade de 
Brasília (UnB) em parceria com o Ministério da Saúde. O 
pesquisador Mário Ângelo da Silva percorreu alguns dos 
países europeus considerados os principais destinos de 
brasileiros vítimas do tráfico para fins de exploração 
sexual. Em Portugal, para onde são dirigidas quase a 
metade das pessoas aliciadas, o pesquisador encontrou um 
quadro alarmante de isolamento e doenças. ( ... ) 

Jovens de baixa escolaridade, a maioria entre 16 e 
25 anos, viajam por vontade própria atraídas pela 
promessa de trabalhar, receber em euro e regressar 
quando quiser. 
            O sonho de ganhar dinheiro, a vergonha das 
meninas que precisam se prostituir e o medo dos chefes 
das quadrilhas são os principais obstáculos à formulação 
de estatísticas oficiais. Quem vai perde o contato com as 
famílias. Quando conseguem voltar, não querem 
denunciar por vergonha e também por medo de sofrer 
represálias dos integrantes do esquema no Brasil. ( ... ) “A 
ausência dos registros é normal. Elas temem aparecer 
como vítima ou como prostituta. Por isso, preferem o 
silêncio. Diante disso, o poder público, que já enfrenta 
inúmeras dificuldades, tem mais um obstáculo”, diz 
Ângelo. “O problema é que sem cooperação entre as 
autoridades policiais e o Executivo dos países da América 
do Sul é impossível desarticular essas quadrilhas de 

traficantes”, completa Bo Mathiessen, diretor do 
Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 
(Unodc) para Brasil e Cone Sul. 

  No Congresso, uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito do Senado tenta dar um norte para as políticas 
de combate ao tráfico de pessoas. A tarefa é difícil. Até 
agora, as audiências e as investigações dos senadores se 
limitaram a concluir que existem esquemas milionários 
com tentáculos no Brasil, que a legislação nacional 
contribui para o aumento dos casos e que há falhas graves 
dos agentes públicos. ( ... ) 

            ( ... )  As dificuldades do País em colocar 
atrás das grades os traficantes de seres humanos são 
conhecidas no âmbito internacional. Em junho de 2010, 
um relatório divulgado pelo Departamento de Estado 
americano afirmou que o governo brasileiro ainda não 
cumpre totalmente os padrões mínimos para enfrentar o 
problema.  
          Contrário às críticas, o secretário nacional de 
Justiça, Paulo Abraão, discorda da avaliação de que nada 
foi feito pelas autoridades federais. ( ...) “O primeiro 
plano teve foco no acolhimento das vítimas e na 
estruturação de uma rede mínima de enfrentamento. No 
segundo plano, nós vamos ampliar a rede existente. Todas 
as cidades-sedes da Copa do Mundo deverão ter núcleos e 
postos voltados para o combate ao tráfico de pessoas”, 
adianta Abrão. O problema é que, entre as boas intenções 
e o efetivo combate ao crime, ainda há um longo caminho 
a percorrer. 

http://www.istoe.com.br 
 

1. Com base nas informações presentes no texto, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 
A. Relatório divulgado pelo Departamento de Estado 

Americano denuncia o total descaso do governo brasileiro 
com relação ao tráfico de pessoas.  

B. O número de municípios brasileiros em que as quadrilhas 
de tráfico de pessoas atuam é 520. 

C. Diante da acusação, apresentada no relatório divulgado 
pelo Departamento de Estado Americano, de que as 
autoridades brasileiras não tomaram qualquer providência 
contra o tráfico de pessoas, o secretário nacional de 
Justiça, Paulo Abraão, assume uma postura defensiva. 

D. As quadrilhas de tráfico não atuam somente na 
exploração sexual de jovens. 

E. A forma como as quadrilhas brasileiras de tráfico de 
pessoas atuam pode ser assim resumida: as pessoas são 
aliciadas em pequenos hotéis ou outros pontos de 
prostituição e após receberem os passaportes falsos são 
enviadas para um estado que serve de escala para o 
exterior.  

 
2. Analise os itens seguintes.  
 
I. Segundo a ONU, dos US$ 30 bilhões movimentados 

pelas quadrilhas de tráfico de pessoas, apenas 10% desse 
dinheiro passa pelo Brasil.  

II. As vítimas das quadrilhas de tráfico de pessoas são 
enviadas principalmente para países europeus, com 
exceção de Portugal, em que essas pessoas, vítimas de 
exploração sexual, estão numa situação alarmante de 
isolamento e doença.  
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III. Uma das causas de falta de registro preciso de casos de 
tráfico de pessoas no Brasil está na omissão das vítimas 
em denunciar os criminosos.  

IV. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado é um 
órgão público criado no Congresso para combater o 
tráfico de pessoas, sendo responsável pela apuração desse 
crime e pela punição dos culpados.  

 
Estão FALSAS: 

 
A. I e II. 
B. I, II e III. 
C. II e III. 
D. II, III e IV. 
E. I, II e IV. 
 
 
3.  Considerando as informações presentes no texto NÃO é 

possível inferir que: 
 
A. Os principais alvos dos traficantes são pessoas entre 16 e 

25 anos, oriundas de classes populares e com baixa 
escolaridade. 

B. É preciso que haja mudanças na legislação, para que torne 
mais severas as sentenças de criminosos do tráfico. 

C. A corrupção é um problema que dificulta o combate ao 
tráfico de pessoas. 

D. Recentemente foi noticiado pela mídia de que sete 
policiais brasileiros foram condenados por cumplicidade 
com traficantes de pessoas. Esse fato contrasta com a 
afirmação de que “há falhas graves dos agentes públicos”. 

E. O crime de tráfico de pessoas tem caráter transnacional. 
 
4. “Nessas cidades, pessoas são aliciadas e (...) mandadas 

para sete Estados que servem de escala para o Exterior. 
São eles os seguintes Estados: Amazonas, Bahia, Goiás, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Roraima e São Paulo.” 
(primeiro parágrafo) 
 
Com base no trecho acima, analise as seguintes 
afirmações, assinalando (V) verdadeiro ou (F) falso. 

 
(  ) A região sul não constitui um ponto de escala para o 

tráfico de pessoas com destino a países estrangeiros.  
(   ) O maior número de estados que servem de escala para o 

Exterior estão situados na região sudeste.  
(   ) Considerando que apenas a Bahia constitui um ponto de 

escala para o envio de pessoas vítimas do tráfico para o 
estrangeiro, esse problema do tráfico de pessoas afeta a 
região Nordeste de forma incidental.  

(  ) A região Norte está em segundo lugar em número de 
casos de tráfico de pessoas, seguida da Região Centro-
Oeste e Nordeste que ocupam o terceiro lugar nessa 
questão.  

 
A sequência CORRETA é: 

 
A. V, V, F, F. 
B. V, V, F, V. 
C. V, F, V, F. 
D. F, V, V, V. 
E. V, V, V, F. 
 

5. Assinale a alternativa em que a classificação do sujeito 
registrada nos parênteses após cada frase está 
INCORRETA. 

 
A. “Jovens de baixa escolaridade, a maioria entre 16 e 25 

anos, viajam por vontade própria” (sujeito composto) 
B. “ainda há um longo caminho a percorrer” (oração sem 

sujeito) 
C. Todas as cidades-sedes da Copa do Mundo deverão ter 

núcleos e postos voltados para o combate ao tráfico de 
pessoas” ( sujeito simples) 

D. “Por isso, preferem o silêncio.” (sujeito oculto) 
E. “O sonho de ganhar dinheiro, a vergonha das meninas que 

precisam se prostituir e o medo dos chefes das quadrilhas 
são os principais obstáculos à formulação de estatísticas 
oficiais.” ( sujeito composto) 

 
6. “No total, o número de pessoas levadas para o Exterior 

por traficantes já soma 70 mil.” (primeiro parágrafo) 
 

Com relação aos aspectos gramaticais do fragmento 
acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A. Considerando que o núcleo do sujeito da frase é um 

substantivo coletivo, admite-se também a flexão do verbo 
“somar” no plural. 

B. O termo “por traficantes”, caso o trecho “o número de 
pessoas levadas para o Exterior por traficantes” fosse 
transformado para a voz ativa, assumiria a função de 
sujeito. 

C. “por traficantes” apresenta na frase a função de objeto 
indireto do verbo “levar”. 

D. A palavra “já” constitui um advérbio e pode ser 
substituído pelo advérbio “agora” sem prejuízo de sentido 
para a frase. 

E. Caso a frase fosse transformada para a voz ativa, a 
expressão “70 mil” funcionaria como sujeito. 

 
 
7. Analise nas alternativas abaixo, as relações semânticas 

expressas pelas conjunções ou locuções conjuntivas 
sublinhadas.  

 
1. “Quando conseguem voltar, não querem denunciar por 

vergonha e também por medo de sofrer represálias dos 
integrantes do esquema no Brasil.” (Expressa-se uma 
sucessão temporal) 

2. “De acordo com a PF, as quadrilhas que comandam o 
tráfico de pessoas só perdem em lucratividade para as de 
tráfico de drogas e de armas.” (Expressa-se uma relação 
de conformidade) 

3. “A principal dificuldade do poder público para enfrentar 
essas quadrilhas é a falta de um órgão dedicado 
exclusivamente ao tema”, (Expressa-se uma relação de 
finalidade) 

4. Embora uma Comissão Parlamentar de Inquérito do 
Senado tente dar um norte para as políticas de combate ao 
tráfico de pessoas, a tarefa é difícil. (Expressa-se uma 
relação de concessão) 

 
Estão CORRETAS: 

 
A. 1 e 3 
B. 1, 2 e 3 
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C. 2 e 3 
D. 2, 3 e 4 
E. 1, 2, 3, e 4. 
 
8. Assinale a alternativa em que a palavra destacada pode 

ser substituída pela forma pronominal o qual, 
preservando-se o sentido da frase. 

 
A.  “O primeiro passo para isso foi um amplo levantamento 

sobre a forma de atuar desses traficantes e as rotas que 
eles estabelecem” 

B.  “O sonho de ganhar dinheiro, a vergonha das meninas 
que precisam se prostituir e o medo dos chefes das 
quadrilhas são os principais obstáculos”. 

C. “Diante disso, o poder público, que já enfrenta inúmeras 
dificuldades, tem mais um obstáculo”. 

D. “um relatório divulgado pelo Departamento de Estado 
americano afirmou que o governo brasileiro ainda não 
cumpre totalmente os padrões mínimos para enfrentar o 
problema.”  

E. “Em Portugal, para onde são dirigidas quase a metade das 
pessoas aliciadas”. 

 
9. “O problema é que sem cooperação entre as autoridades 

policiais e o Executivo dos países da América do Sul é 
impossível desarticular essas quadrilhas de traficantes” 
(4º parágrafo) 

 
Assinale a alternativa CORRETA no que diz respeito 
ao processo de formação de palavras: 
 

A. A palavra “cooperação” é formada pelo processo de 
derivação imprópria, uma vez que a palavra primitiva da 
qual ela se origina é um verbo. 

B. Os vocábulos “impossível” e “desarticular” podem ser 
classificados no mesmo processo de formação de 
palavras. 

C. “países” é uma palavra, cuja formação apresenta dois 
elementos mórficos: radical e sufixo. 

D. Caso o prefixo des fosse adicionado à palavra 
“autorização”, isso não implicaria uma oposição 
semântica ao vocábulo “autorização”. 

E. O trecho não apresenta exemplo de derivação sufixal. 
 
10. Assinale a alternativa CORRETA no que se refere à 

concordância verbal dos trechos abaixo. 
 
A. Em “Até agora, as audiências e as investigações dos 

senadores se limitaram a concluir que existem esquemas 
milionários com tentáculos no Brasil.”, a flexão do verbo 
destacado se justifica pelo fato de que o núcleo do sujeito 
“senadores” está no plural. 

B. A flexão do verbo destacado em “Não é suficiente a boa 
intenção e as investigações atualmente realizadas para 
combater o crime de tráfico de pessoas” é inadmissível, 
segundo a norma gramatical, considerando que o verbo 
em destaque se refere a um sujeito composto. 

C. O período “Estados Unidos constitui um país de destino 
das vítimas de tráfico de pessoas” está gramaticalmente 
correto. 

D. “Os Estados Unidos constituem um país de destino das 
vítimas de tráfico de pessoas” é uma construção 
inaceitável pela norma gramatical. 

E. Em “Cerca de 10% desse dinheiro passa pelo Brasil”, 
caso se substituísse a palavra “dinheiro” por “recursos” a 
flexão do verbo seria inalterável, já que se trata de 
números percentuais. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS  

11. Duas semanas após ser reeleita, a presidente da Argentina 
iniciou a implementação de ajustes da política econômica 
de seu marido e antecessor, Nestor Kirchner (2003-2007), 
com o fim de subsídios e mudanças na política cambial - 
medidas que, segundo analistas, podem causar incerteza e 
voltar a opinião pública contra o governo. 

               (http://noticias.uol.com.br, 4/11/2011) 

Assinale a opção que indica a presidente argentina 
reeleita.  

A. Corazón Aquino. 
B. Cristina Kirchner. 
C. Angela Merkel. 
D. Ellen Johnson Sirleaf. 
E. Michelle Bachelet. 

12. Uma decisão inédita da Justiça reconheceu um casamento 
entre pessoas do mesmo sexo. Para saber exatamente o 
que muda na vida de milhares de pessoas que têm esse 
sonho. A decisão do Superior Tribunal de Justiça vai 
servir de orientação, de referência para instâncias 
inferiores do judiciário, em casos semelhantes, e para os 
cartórios. Mas, a decisão, não é vinculante, ou seja, ela 
não obriga que o judiciário siga essa postura. 

           (http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia, 
26/10/2011)  

Sobre essa decisão do Supremo Tribunal de Justiça, é 
FALSO afirmar que: 

A. A decisão foi uma resposta a um recurso de duas 
mulheres que pediam a habilitação de casamento civil.  

B. Foram quatro votos a um, entre juízes da quarta turma do 
Superior Tribunal de Justiça. 

C. A decisão vale para este caso das duas mulheres, mas não 
pode servir como base para outros julgamentos. 

D. As mulheres que ganharam a ação são do Rio Grande do 
Sul e estão juntas há cinco anos.  

E. As duas mulheres queriam se casar, tiveram o pedido 
negado e resolveram recorrer ao Superior Tribunal de 
Justiça.  

13. Ao som de tambores e com faixas com as frases "fora 
Rodas" e "fora PM", estudantes da Universidade de São 
Paulo (USP) iniciaram, por volta das 16h desta quinta-
feira, uma passeata de protesto cuja concentração foi na 
praça Oswaldo Cruz e seguiu pela avenida Paulista até a 
Consolação. O ato estava marcado para 14h. A Polícia 
Militar (PM), com o efetivo de 50 homens, acompanhou o 
protesto e interditou uma das faixas da avenida, para que 
os alunos passassem com segurança.  
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          (http://noticias.terra.com.br, 24/11/2011) 
 

A respeito da ocupação do prédio da reitoria da 
Universidade de São Paulo (USP) pelos estudantes, 
assinale a opção INCORRETA. 

A. As manifestações e a greve dos estudantes começaram 
depois que os estudantes tomaram o prédio da reitoria da 
USP em protesto contra a ação da Polícia Militar no 
campus.  

B. A PM abordou três alunos no campus por porte de 
maconha e tentou levar os usuários detidos. 

C. Os policiais usaram gás lacrimogênio e acadêmicos 
teriam ficado feridos após confronto. 

D. Com isso, no dia 1º de novembro o prédio da reitoria foi 
tomado e os estudantes só saíram do local quando a 
Justiça determinou a reintegração de posse. 

E. A PM ao chegar ao prédio da reitoria para cumprir a 
determinação da justiça, entrou em combate com os 
estudantes, mas nenhum deles foi preso. 

14. “O sentimento é de missão cumprida”. Foi assim, ao 
estilo Capitão Nascimento, que o tenente do Batalhão de 
Choque Ronald Cadar classificou a prisão de Antônio 
Francisco Bonfim Lopes, o Nem. O traficante que 
liderava o tráfico de drogas na Favela da Rocinha foi 
detido na noite de quarta-feira (9), enquanto tentava fugir 
no porta-malas de um automóvel.  

 
                          (http://ultimosegundo.ig.com.br, 10/11/2011) 

 
Sobre a operação policial que resultou a prisão de Nem, é 
INCORRETO afirmar que: 

A. O carro onde Nem estava foi parado por uma blitz 
montada pelo Batalhão de Choque.  

B. Um dos ocupantes do carro onde Nem estava era o cônsul 
honorário da República Democrática do Congo e 
questionou a revista, pois tinha imunidade diplomática. 

C. Por causa da recusa, um comboio foi montado para levar 
o carro e seus ocupantes até a sede da Polícia Federal.  

D. Os PMs receberam uma oferta de propina para que o 
veículo fosse liberado que chegou a R$ 1 milhão.  

E. Após a revista dos agentes federais, Nem foi encontrado 
no porta-malas e, com ele, R$ 60 mil e 50 mil euros, 
totalizando, aproximadamente, R$ 180 mil. 

15. Segundo o Instituto de Meteorologia do Paraná, este é o 
novembro mais frio em Curitiba desde 1997. São 2°C 
abaixo da média dos outros anos. Falta exatamente um 
mês para começar o verão, mas nem parece. Novembro 
tem feito frio. Curitiba tradicionalmente é a capital mais 
gelada do Brasil. O principal fator que explica essa 
temperatura abaixo da média é um fenômeno que fica 
concentrado no oceano, mas mexe com a temperatura da 
região leste, principalmente dos estados do Sul e Sudeste. 
Por isso, esta sensação de manhãs geladas.  

(http://g1.globo.com/bom-dia-brasil, 22/11/2011) 

Fenômeno responsável pelas temperaturas abaixo do 
normal em Curitiba é: 

A. La Niña. 
B. El Niño. 
C. Ciclones tropicais. 
D. Círculos de gelo. 
E. Chuvas de granizo. 

16. O Egito está em convulsão. Por enquanto, ainda sem 
governo civil. O conselho militar prometeu acelerar a 
transição para um governo civil. São cerca de cem mil 
manifestantes que se dizem revolucionários. Eles querem 
a saída dos militares de vez.  

               (http://g1.globo.com/bom-dia-brasil, 
24/11/2011) 

Assinale a opção que apresenta o nome da praça, no 
centro do Cairo, que virou símbolo dos protestos.  

A. Praça da Paz. 
B. Praça Tahrir. 
C. Praça da Concórdia. 
D. Praça da Catalunha. 
E. Praça da Póvoa de Varzim.  

17. A Justiça Federal do Paraná condenou o cartunista 
Ziraldo Alves Pinto a dois anos, dois meses e 20 dias de 
prisão pelo registro indevido da marca do Festival 
Internacional do Humor de Foz do Iguaçu, realizado em 
2003. Através de seu advogado, Gustavo Teixeira, o 
cartunista negou o crime.  (http://www.estadao.com.br, 
24/11/2011) 

 Ziraldo foi enquadrado no crime de: 

A. Estelionato.  
B. Lavagem de dinheiro. 
C. Fraude. 
D. Receptação. 
E. Extorsão. 

18. Foi divulgada nesta quarta-feira (22), uma lista com os 90 
melhores cursos de Direito no país. Na Paraíba, quatro 
universidades foram recomendas pela OAB. A seleção 
levou em conta o desempenho dos estudantes nos últimos 
três Exames de Ordem e o conceito obtido pelo curso no 
último Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 
(Enade), realizado em 2009. 

               (http://www.portalcorreio.com.br, 
23/11/2011) 

Assinale a universidade paraibana  que o curso de Direito 
da PB não recebeu selo da OAB. 

A. Universidade Estadual da Paraíba –  UEPB - Guarabira  
B. Universidade Estadual da Paraíba  - UEPB - Campina 

Grande. 
C. Universidade Federal da Paraíba – UFPB - João Pessoa  
D. Centro Universitário de João Pessoa - Unipê 
E. Universidade Federal de Campina Grande – UFCG  - 

Sousa. 
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19. Todos os chefes de Estado do mundo estão convidados 

para a cúpula ambiental que será realizada em 2012, no 
Rio de Janeiro, com a meta de definir formas concretas de 
tornar a economia mundial mais sustentável e menos 
desigual, disse na quarta-feira o funcionário da ONU 
(Organização das Nações Unidas) que comanda os 
preparativos. O evento de junho está sendo considerado o 
mais importante encontro ambiental internacional em uma 
geração, marcando os 20 anos da (o) .......... realizada no 
Rio em 1992, e que resultaria em importantes tratados 
sobre clima e proteção da biodiversidade. Para a 
conferência de 2012, a meta da ONU é assegurar "um 
renovado compromisso político para o desenvolvimento 
sustentável", e o principal foco será na promoção da (o) 
.......... e na reforma das instituições para esse fim.  

 
(http://www1.folha.uol.com.br/, 24/11/2011) 
 

Assinale a opção correta que preenche 
RESPECTIVAMENTE as lacunas. 

A. Cúpula da Terra - economia verde. 
B. Protocolo de Kyoto de 1997 -  exploração florestal 

sustentável. 
C. Tecnologia e os mecanismos financeiros  - Protocolo de 

Kyoto de 1997. 
D. Proteção ambiental - protecionismo comercial. 
E. Desenvolvimento sustentável - melhoria da gestão 

hídrica.  

20. Já foi controlada a rebelião ocorrida na tarde desta quinta-
feira (24), no presídio Regional de Cajazeiras no Sertão 
da Paraíba. Os presidiários atearam fogo nos colchões e 
quebraram algumas grades das celas. Policiais militares 
do 6ºBPM, Choque e Corpo de Bombeiros estiveram no 
presídio sertanejo e conseguiram debelar as chamas e 
conter o tumulto.  

                      (http://www.portalcorreio.com.br, 24/11/20110) 

       O motim foi provocado por: 

A. Apreensão de aparelhos celulares nas celas. 
B. Porte de armas pelos presidiários. 
C. Consumo de crack no interior das celas. 
D. Falta d’água no presídio. 
E. Cancelamento das visitas íntimas. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
   
21. Os agravos da lista de notificação compulsória em 

unidades sentinelas (lncs).EXCETO: 
 
A. Câncer relacionado ao trabalho. 
B. Tularemia ocupacional. 
C. Pneumoconioses relacionadas ao trabalho. 
D. Dermatoses ocupacionais. 
E. Acidente de trabalho fatal. 
 
22. Com relação ao envelhecimento de uma população pode 

se afirmar que: 

 
A. Os movimentos migratórios são fatores determinantes. 
B. É produzido apenas pela diminuição mortalidade. 
C. É uma consequência imediata da diminuição da 

mortalidade  
D. A diminuição da fecundidade é um fator decisivo. 
E. A imigração provoca, em geral,um envelhecimento da 

população na região de origem. 
 
23. .Não é considerado fonte de dados para a vigilância 

epidemiológica: 
 

A. Licença  sanitária de produtos médicos. 
B. Registros de banco de sangue.  
C. Noticias veiculadas na imprensa. 
D. Atestado de óbitos. 
E. Prontuários médicos. 
  
24. Na população entre 25 e 44 anos de idade o maior risco 

de morte para ambos os sexos são as: 
 

A. Doenças do aparelho circulatório. 
B. Doenças do aparelho respiratório. 
C. Causas externas. 
D. Causas não definidas. 
E. Neoplasias. 
 
25. São condições de gestão da norma operacional de 

assistência à saúde (noas- sus), EXCETO: 
 

A. No nível estadual: gestão avançada do sistema estadual. 
B. No nível municipal: gestão plena de atenção básica 

ampliada. 
C. No nível municipal: gestão plena do sistema municipal. 
D. No nível estadual: gestão plena da atenção básica. 
E. No nível estadual: gestão plena do sistema estadual. 
 
26. O piso de atenção básica ampliado – pab –a, ampliado 

pela norma operacional de assistência à saúde – noas, em 
2001, financia um conjunto maior de procedimentos 
integrados, com EXCEÇÃO de: 

 
A. Assistência ambulatorial de média complexidade. 
B. Cobertura de ações básicas e de prevenção de doenças. 
C. Ações básicas de vigilância sanitária. 
D. Assistência farmacêutica básica. 
E. Ações correlacionadas aos programas descentralizados 

pelo ministério da saúde. 
 
27. Os custos da assistência hospitalar e ambulatorial são 

feitos por meio de transferência regular e automática 
fundo a fundo, conforme a nob- sus-1996, consistindo 
em: 

 
A. Transferir valores municipais para o fundo nacional de 

saúde. 
B. Pagar os gastos dos municípios envolvidos na regional de 

saúde. 
C. Pagar todos os gastos referentes à saúde estadual com 

recursos dos municípios. 
D. Custear os gastos referentes à saúde com recurso 

exclusivo do município. 
E. Transferir valores diretamente do fundo nacional de saúde 

aos fundos estaduais e municipais. 
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28. Em relação aos princípios e diretrizes previstos na 
constituição federal e na lei n° 8.080/90 as ações  e serviços 
de saúde no que se refere ao SUS devem ser, EXCETO: 
A. A regionalização e hierarquização da rede de serviços de 

saúde fazem parte da descentralização político-
administrativa. 

B. Os serviços públicos devem ser organizados de modo a 
evitar duplicidade e de meios para fins idênticos. 

C. A universalidade de acesso aos serviços de saúde deve 
ocorrer em níveis específicos da assistência. 

D. A igualdade da assistência à saúde deve se dar sem 
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

E. A epidemiologia deve ser usada para o estabelecimento 
de prioridades, alocação de recursos e orientação 
programática. 

 
29. Os sistemas de informação são utilizados em saúde por 

permitirem a captação, processamento e difusão dos 
dados. o sim, sinasc e sinan são exemplos de bancos de 
dados que reúnem as informações relacionadas 
RESPECTIVAMENTE  A: 

 
A. Aquisição de medicamentos, cobertura vacinal e 

informações ambulatoriais. 
B. Ocorrência de óbitos, dados sobre nascidos vivos e 

notificação de doenças. 
C. Incidências de morbidade, assistência à saúde da criança e 

assistência ao neonato. 
D. Prevenção da malária, indicadores socioeconômicos e 

normas de auditoria. 
E. Acompanhamento materno, condições de saneamento 

básico e investimentos em saúde. 
 
30. O pacto pela saúde compreende três dimensões: o pacto 

pela vida, o pacto em defesa do SUS e o pacto de gestão.  
 
São ações do pacto de defesa do SUS: 

 
I. Descentralização dos processos administrativos 

relativos à gestão para as comissões intergestoresas 
bipartite. 

II. Elaboração e publicação da carta dos direitos dos 
usuários do SUS. 

III. Estabelecimento de diálogo com a sociedade, além 
dos limites institucionais do SUS. 

 
Marque a alternativa CORRETA. 

 
A. Somente I está correta. 
B. Somente II está correta. 
C. Somente I e III estão corretas. 
D. Somente I e II estão corretas. 
E. Somente II e III estão corretas. 

 
31. O exame clínico do paciente psiquiátrico de acordo com 

Kaplan (1984) pode    ser composto por: 
 

A. Entrevista psiquiátrica, levantamento da história 
psiquiátrica e exame do estado mental. 

B. Entrevista psiquiátrica, teste da função da tireóide e da 
função renal. 

C. Entrevista psiquiátrica, anamnese familiar e teste da 
função tireóide. 

D. Anamnese psiquátrica, exame neurológico e exame 
mental. 

E. Histórico psiquiátrico familiar, testes psicológicos e 
exames neurológicos. 

 
32.  A Política Nacional do Idoso, acompanhando o mais 

rápido processo de envelhecimento populacional no 
Brasil, baseada também nos princípios e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde (SUS), propõe um: 

 
A. Tratamento especializado e multidisciplinar ao idoso, em 

clínicas com cuidadores, afastados do grupo familiar e do 
contexto social. 

B. Atendimento integral de primeira classe e especializado 
ao idoso por meio de programas da Saúde da Família. 

C. Trabalho assistencial, resultado de um esforço conjunto 
entre a sociedade e profissionais da saúde, notificando 
casos de maus-tratos do grupo familiar à polícia. 

D. Encaminhamento a hospitais e clínicas de repouso 
particulares e /ou públicos tutelando os idosos como 
pessoas com dificuldades de relacionamento e convívio 
social. 

E. Modelo assistêncial à saúde do idoso, objetivando manter 
a autonomia e a independência, bem como a sua 
participação social por meio de ações que contemplam o 
envelhecimento saudável. 

 
33. Um campo do trabalho da psicologia bastante 

desenvolvido é a psicologia da saúde. Para tanto tem sido 
considerado um campo que: 

 
A. Visa à compreensão sobre os limites entre saúde e 

doença. 
B. Leva o indivíduo/paciente a busca de seu bem-estar 

físico, mental  e social. 
C. Considera o caráter universal da dor de pacientes 

institucionalizados. 
D. Implica em uma justaposição de posições clínico-

biológico e educativo. 
E. Tem como objetivo identificar as demandas sócio-

sanitário. 
          
34.  A atenção do terapeuta, na terapia conforme Gestalt 

volta-se para: 
 
A. Oferecer ao paciente um ambiente de apoio que oriente os 

seus processos      de maturação e integração. 
B. A observação do comportamento atual, com vistas à 

identificação das defesas inconsciente adotadas pelo 
paciente. 

C. Identificação de antecedentes e consequentes de 
comportamentos inadequados que precisam ser 
melhorados e modificados. 

D. A conscientização e a fuga de conscientização manifesta 
em cada detalhe      do comportamento do paciente. 

E. Evidências de experiências traumáticas do passado que 
impedem a  elaboração dos conflitos presentes. 
 

35.  Nos transtornos factícios, os pacientes produzem sinais 
de transtornos médicos ou mentais. Esses transtornos são 
considerados: 
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A. Involuntários e tem qualidade compulsiva. 
B. Involuntários e sem qualidade compulsiva. 
C. Voluntário mas sem qualidade compulsiva. 
D. Deliberado mas sem qualidade compulsiva. 
E. Deliberado e tem qualidade compulsiva. 

 
36.  Umas das condutas do psicoterapêutico ao paciente 

diagnosticado como tendo um transtorno de personalidade 
anti-social tratável é: 

 
A. Interpretar sistematicamente o material inconsciente do 

passado do paciente. 
B. Identificar a contra transparência e atuá-la no sentido de 

conter o paciente. 
C. Ter uma conduta e atitude estável, persistente e 

totalmente incorruptível. 
D. Sempre demonstrar elevada expectativa de melhora de 

seu paciente. 
E. Aceitar a dificuldade do paciente de associar atitudes e 

estados internos. 
 
37.   O psicoterapeuta, na psicoterapia breve, DEVE: 
 
A. Estimular ao máximo as associações livres. 
B. Estimular o abastecimento da neurose de transferência. 
C. Adotar regras de abstinência. 
D. Enfatizar a realidade. 
E. Fazer intenso uso da atenção fluente. 
 
38.  No contexto organizacional o conceito de 

desenvolvimento de pessoas significa: 
 

A. A elaboração, pelo psicólogo, de um plano de carreira 
para os funcionários, compatível com as aptidões de cada 
um. 

B. O processo gradual de promoção de funcionários dos 
níveis de gerência e de alta administração. 

C. Um processo contínuo de crescimento global de 
indivíduos ou grupos, a fim de torná-los membros 
valiosos da organização. 

D. Um aspecto da responsabilidade social da empresa, 
voltado para a formação de líderes no âmbito da 
comunidade externa. 

E. O treinamento adequado do pessoal para o desempenho 
mais eficiente das funções pelas quais são atualmente 
responsáveis. 

 
39.  Do ponto de vista da psicanálise, o uso de drogas pelos 

adolescentes, compreende: 
 
A. Uma imitação do comportamento dos pais para inserir-se 

no universo adulto. 
B. Um reflexo da dificuldade de separar-se dos pais, na 

forma de rebeldia. 
C. Um reflexo de alto índice de criminalidade na atual 

sociedade. 
D. Um meio de se organiza-se com base no princípio de 

realidade. 
E. Um meio de se identificar pelo poder de aquisição de 

bens materiais. 
 
40. A esquizofrenia é um transtorno mental, de alta 

prevalência que impõem desafios para as pessoas 

acometidas e a família. De acordo com a OMS o seu 
tratamento preconiza com a combinação de: 

 
A. Uso de medicamentos, educação, intervenções 

psicossociais e reabilitação. 
B. Psicoterapia breve, medicação e apoio social. 
C. Apoio familiar reinserção social e aconselhamento. 
D. Educação, inclusão social e atividades laboriais. 
E. Apoio econômico, familiar e social. 
  
________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




