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LÍNGUA PORTUGUESA 

Sonho brasileiro 
 

Adriana Nicacio e Luiza Villaméa 
 

Há décadas brasileiros migram em busca de 
oportunidades em outros países. Mas o mundo mudou e 
hoje já se vê uma versão verde-amarela do “american 
dream”. A força da economia brasileira passou a atrair a 
mão de obra estrangeira como não se via desde o pós-
guerra. Ao contrário da década de 1950, quando o País 
incentivava a entrada de trabalhadores com pouca 
qualificação, hoje chegam cada vez mais profissionais 
experientes vindos dos Estados Unidos, da Europa e de 
outros países da América do Sul. “Observamos um 
aumento significativo de pedidos de visto de trabalho, 
muito ligado ao aumento dos investimentos e da 
expansão da indústria. O desempenho da economia 
brasileira está projetando o País. Temos uma imagem 
diferente do passado”, diz o presidente do Conselho 
Nacional de Imigração, Paulo Sérgio de Almeida. 

Nos últimos cinco anos, o Ministério do 
Trabalho concedeu quase 190 mil autorizações de 
trabalho. E os pedidos só crescem. Apenas nos 
primeiros nove meses de 2010 foram 39.057 vistos 
emitidos. Estima-se que a cifra atinja a casa dos 46 mil 
quando for fechado o balanço do ano. O holandês 
Maarten Markink, 43 anos, está entre os estrangeiros 
que acabam de desembarcar a trabalho no Brasil. 
Diretor financeiro da Pearle Latam, especializada em 
equipamentos óticos, Markink assumiu em agosto 
passado o escritório da empresa em São Paulo, aberto 
no ano anterior. “A combinação do desenvolvimento 
econômico com a estabilidade política faz as 
oportunidades”, afirma o executivo. “E a classe média 
brasileira está crescendo cada vez mais.” Depois de 
viver quatro anos na Dinamarca e sete na Itália, 
Markink conta que o processo de adaptação dele e da 
família em São Paulo foi muito tranquilo. Com mulher 
e três filhos, o executivo já faz planos de passar os 
próximos anos no País. 

Processo similar vivem famílias recém-
chegadas a Macaé, no Rio de Janeiro. Mônica Mello, 
dona da empresa Welcome Expats, especialista em 
receber profissionais expatriados, relata que todos os 
dias chegam especialistas em exploração de petróleo em 
alto-mar na cidade, principalmente depois que os 
Estados Unidos proibiram a perfuração em águas 
profundas no leste do Golfo do México, após o 
vazamento de petróleo, em junho de 2010. Ela lembra 
que a cadeia de fornecedores da Petrobras é enorme e 
que o Brasil não tem mão de obra suficiente para 
atender à procura. “Os americanos são a maioria, mas 
há imigrantes do Equador, Colômbia, Venezuela e 
Argentina que vêm em busca de uma vida melhor”, diz. 

É o caso dos americanos Jay e Lyndie Phillips, 
que encontraram a qualidade de vida que desejavam no 

Brasil. O casal está há seis meses em Macaé, com duas 
filhas pequenas, depois de uma temporada na Holanda. 
O marido não pode dar entrevistas, mas Lyndie conta 
que, apesar de achar a Holanda mais organizada e com 
melhores escolas do que o Brasil, o custo de vida 
holandês é muito alto. Ela diz que ama seu país e sente 
muita falta do resto da família, que mora nos Estados 
Unidos. Por isso, quando o marido foi chamado para 
trabalhar num projeto da empresa de exploração de 
petróleo no Brasil, hesitou. “Como o contrato é de dois 
anos e seis meses, aceitei”, diz Lyndie. A remuneração 
também era maior. “Estou muito feliz. Aqui temos um 
quintal grande, empregados e plano de saúde. Acho o 
clima maravilhoso, gosto da cultura, da comida e as 
pessoas são encantadoras”, derrete-se. 

Tratar da adaptação de estrangeiros ao País é a 
especialidade da advogada Tania Maluf Cardoso, dona 
da TMC Human Resources Services, em São Paulo. Ela 
está no ramo há quase uma década e meia, mas diz que 
jamais tinha visto um janeiro como este mês, que sequer 
terminou. “Duas novas multinacionais já bateram à 
minha porta”, comenta, feliz da vida. Até a primeira 
semana de fevereiro, Tania precisa cuidar da realocação 
de seis famílias, vindas dos Estados Unidos, da 
Espanha, do México e da Suíça. E o mercado deve 
continuar aquecido. Sócio da consultoria 
PricewaterhouseCoopers, Edmar Perfetto avalia que o 
aumento da importação de mão de obra é uma tendência 
que se consolida, porque “as economias do Hemisfério 
Norte estão com desenvolvimento modesto e 
dificuldade de gerar empregos.” 

 Distante das limitações impostas pela situação 
econômica em outras partes do mundo, o Brasil é um 
dos principais países do mundo na mira dos 
investidores estrangeiros e prevê a entrada recorde de 
capital este ano. Por isso, parte da mão de obra que 
chega faz planos para ficar uma longa temporada. 
Consultor de empresas formado em economia, o 
português André Nogueira, 29 anos, chegou há dois 
anos no Brasil, quando a crise econômica já havia se 
instalado na Europa. Ele garante que não fugiu da crise. 
“Eu estava trabalhando em Portugal. Vim em busca de 
experiência”, ressalta Nogueira. “E estou muito feliz.” 
Não é para menos. Na semana passada, ele acertava os 
detalhes de sua primeira troca de emprego no País – 
para uma situação melhor, é claro. E são muitos os 
profissionais conhecidos de Nogueira que estão se 
preparando para fazer trajetória similar à dele. Todos na 
esperança de que o sonho brasileiro seja duradouro. 

 
www.istoe.com.br 

 
1. Considerando o contexto da reportagem, assinale a 

alternativa que justifica o título. 
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A. O título da reportagem se justifica pelo fato de que 
os estrangeiros conseguem o sucesso profissional 
com o qual os brasileiros sonham.  

B. O sonho brasileiro é uma versão verde-amarela do 
“american dream” (sonho americano) porque assim 
como os Estados Unidos, o atual mercado de 
empresas brasileiras tem oferecido oportunidades 
promissoras de trabalho aos americanos, a exemplo 
do casal Jay e Lyndie Phillips, citado na reportagem. 

C. “Sonho brasileiro” significa que, finalmente, o 
Brasil realizou o seu grande sonho de projetar o país 
no mercado internacional e globalizado, 
constituindo-se como uma nação economicamente 
estável e atraente para os investidores do mundo 
inteiro. 

D.  “Sonho brasileiro” significa o sonho de que o Brasil 
oferece oportunidades de sucesso profissional e 
melhor qualidade de vida, atraindo, dessa forma, 
profissionais estrangeiros. 

E. O “sonho brasileiro” em contraposição ao “american 
dream” (sonho americano) constitui uma resposta 
brasileira, especialmente aos Estados Unidos, diante 
da crise internacional que abalou o mundo inteiro, 
no sentido de acolher os americanos e outros 
estrangeiros oferecendo-lhes oportunidades 
promissoras de trabalho. 

 
2. Sobre o texto, assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. Na afirmação “mas o mundo mudou” está contida a 

compreensão de que hoje o Brasil não exporta mais 
mão de obra para outros países, ao contrário, “a 
força da economia brasileira passou a atrair a mão de 
obra estrangeira”. 

B. Os grandes beneficiários da economia brasileira são 
somente os profissionais qualificados advindos do 
continente americano. 

C. Apenas atualmente, com o aquecimento da 
economia nacional, o Brasil passou a promover uma 
política de incentivo à entrada de profissionais de 
outros países no mercado nacional. 

D. A fim de atestar a veracidade das informações, a 
reportagem utiliza-se somente de dados estatísticos, 
como o número de vistos de trabalho fornecido pelo 
Ministério do Trabalho. 

E. A imagem do Brasil que se tem hoje diferente do 
passado, conforme afirmação do presidente do 
Conselho Nacional de Imigração, refere-se ao fato 
de que a economia brasileira alcançou um 
desempenho  significativo capaz de atrair 

profissionais qualificados advindos de mercados 
internacionais. 

 
3. Sobre as informações relativas aos vistos de trabalho 

solicitados no Brasil por profissionais estrangeiros, 
julgue as seguintes assertivas. 

 
I. A média dos vistos concedidos nos últimos cinco 

anos pelo Ministério do Trabalho é em torno de 
38 mil. 

II.  A estimativa é que o número de pedidos de visto 
de trabalho cresça. 

III. Em 2010, quando o balanço do ano for fechado, o 
número de pedidos de visto de trabalho atingirá a 
cifra de 46 mil. 

IV.  O número de vistos concedidos no ano de 2010 
se manteve dentro da média dos últimos cinco 
anos. 

Estão CORRETAS: 
 

A. I e II 
B. I e III 
C. I e IV 
D. II e III 
E. III e IV 

 
4. Considerando os relatos das pessoas entrevistadas na 

reportagem, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A.  Em relação ao país de origem ou ao país onde 
alguns desses profissionais trabalhavam antes, o 
Brasil oferece as melhores opções em alguns setores. 

B.  Os entrevistados, que são todos estrangeiros, 
demonstram um alto grau de satisfação em relação à 
vida que levam aqui no Brasil. 

C.  A palavra feliz aparece no texto várias vezes como 
expressão indicadora de que o processo migratório 
de trabalhadores estrangeiros beneficia não somente 
a eles, mas também a brasileiros que mantém 
alguma relação com esse processo. 

D.  Alguns profissionais imigrantes não revelaram o 
desejo de se estabelecerem definitivamente no 
Brasil, mesmo que tenham conseguido alcançar a 
qualidade de vida pretendida. 

E.  Embora existam empresas especializadas em 
promover a adaptação de estrangeiros ao País, os 
depoimentos não demonstraram que os estrangeiros 
têm dificuldade em se adequar à realidade brasileira. 
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5. Segundo o texto, NÃO constitui uma causa do 
processo migratório de profissionais estrangeiros 
para o Brasil: 

 
A. A estabilidade política. 
B. O fato de os Estados Unidos terem proibido a 

perfuração em águas profundas no leste do Golfo do 
México. 

C. Maior oferta de empregos no setor de prestação de 
serviços.  

D. O desenvolvimento da economia brasileira. 
E. O baixo desenvolvimento da economia de países do 

Hemisfério Norte. 
 

6. Analise os períodos abaixo no que se refere à coesão 
textual, assinalando V (verdadeiro) ou F (falso). 

 
(   ) No período “o Brasil é um dos principais países 

do mundo na mira dos investidores estrangeiros e 
prevê a entrada recorde de capital este ano” 
(último parágrafo) é possível identificar uma 
retomada por elipse no início da segunda oração. 

(    )“Ela diz que ama seu país e sente muita falta do 
resto da família, que mora nos Estados 
Unidos”(quarto parágrafo), o pronome possessivo 
destacado funciona como elemento coesivo que 
retoma a palavra Holanda. 

 (  )Em “Processo similar vivem famílias recém-
chegadas a Macaé, no Rio de Janeiro” (terceiro 
parágrafo), a expressão destacada constitui um 
elemento coesivo por referência, uma vez que se 
refere à informação subsequente, ou seja, ao 
trabalho desenvolvido pela empresa Welcome 
Expats, especialista em receber profissionais 
expatriados. 

(   )Em  “Por isso, quando o marido foi chamado 
para trabalhar num projeto da empresa de 
exploração de petróleo no Brasil, hesitou” (quarto 
parágrafo), a locução conjuntiva destacada é um 
elemento coesivo que dá ideia de explicação. 

Assinale a sequência CORRETA: 
 

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

 
7.  Leia o seguinte trecho do texto e analise as assertivas 

seguintes. “Os americanos são a maioria, mas há 

imigrantes do Equador, Colômbia, Venezuela e 
Argentina que vêm em busca de uma vida melhor”. 
(terceiro parágrafo) 

 Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A. Na substituição do verbo haver pelo verbo existir 
mantém-se a flexão verbal de número e pessoa. 

B. Em “Os americanos são a maioria”, caso o 
predicativo “a maioria”  seja transformado em 
sujeito e o sujeito “Os americanos”  em predicativo, 
o verbo ser permanece inalterável. 

C. Se a palavra “imigrantes” for substituída por “leva 
de imigrantes”, a alteração da grafia do verbo vir   
incorre em erro gramatical. 

D. O verbo vir  está flexionado no plural para concordar 
com o sujeito composto da oração, cujos núcleos são 
“Equador, Colômbia, Venezuela e Argentina”. 

E.  O adjetivo “americanos” se refere a todas as pessoas 
nascidas no continente americano. 

 
8.  Julgue as proposições abaixo que tratam da 

concordância verbal. 
 

I. Em “os Estados Unidos proibiram a perfuração 
em águas profundas no leste do Golfo do 
México” (terceiro parágrafo), a eliminação do 
artigo que antecede Estados Unidos implica 
mudança na flexão da forma verbal proibiram  
para o singular. 

II.  Na afirmação: O holandês Maarten Markink, 43 
anos, é um dos estrangeiros que acabam de 
desembarcar a trabalho no Brasil, a pluralização 
do verbo destacado se justifica pelo fato de que o 
sujeito da oração não é o único a praticar a ação. 

III. Em “A combinação do desenvolvimento 
econômico com a estabilidade política faz as 
oportunidades” (segundo parágrafo), o verbo 
fazer pode ser, facultativamente, flexionado na 
terceira pessoa do plural, para concordar com o 
sujeito composto, cujos núcleos são ligados pela 
preposição com. 

IV.  No período: “O casal está há seis meses em 
Macaé, com duas filhas pequenas, depois de uma 
temporada na Holanda” (quarto parágrafo), seria 
correto usar a forma verbal estão em substituição 
ao verbo destacado, uma vez que se refere a um 
sujeito coletivo. 

 
Estão ERRADAS: 
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A. I e II 
B. I, II e III 
C. II e III 
D. I, III e IV 
E. III e IV 

 
9.  Assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A. Em “hoje já se vê uma versão verde-amarela do 

“american dream” (primeiro parágrafo), o adjetivo 
composto destacado caso a palavra versão estivesse 
pluralizada ficaria verde-amarelas. 

B. Se a palavra “versão” estivesse pluralizada o 
adjetivo composto destacado em “hoje já se vê uma 
versão verde-amarela do “american dream” 
(primeiro parágrafo), permaneceria inalterável. 

C. Considerando que essa reportagem foi publicada em 
janeiro de 2011, em “Markink assumiu em agosto 
passado o escritório da empresa em São Paulo, 
aberto no ano anterior” (segundo parágrafo), a data 
destacada corresponde ao ano de 2010. 

D.  Na oração: “Markink assumiu em agosto passado o 
escritório da empresa em São Paulo, aberto no ano 
anterior” (segundo parágrafo), é possível afirmar 
que a expressão temporal destacada está se referindo 
a 2009,  ano anterior a “agosto passado”, mês em 
que Markink assumiu o emprego na empresa. 

E. Considerando o contexto temporal da reportagem, 
seria gramaticalmente inadmissível a substituição 
dos pronomes demonstrativos destacados pelo 
pronome esse, no seguinte fragmento: “mas diz que 
jamais tinha visto um janeiro como este mês, que 
sequer terminou” (quinto parágrafo) e “prevê a 
entrada recorde de capital este ano” (último 
parágrafo). 

 
10. Assinale a única opção em que a palavra destacada 

NÃO é um pronome relativo. 
 

A. “E são muitos os profissionais conhecidos de 
Nogueira que estão se preparando para fazer 
trajetória similar à dele ” (último parágrafo) 

B. “O holandês Maarten Markink, 43 anos, está entre 
os estrangeiros que acabam de desembarcar a 
trabalho no Brasil”. (segundo parágrafo) 

C. “É o caso dos americanos Jay e Lyndie Phillips, que 
encontraram a qualidade de vida”. (quarto parágrafo) 

D. “Ele garante que não fugiu da crise”. (último 
parágrafo) 

E.    “sente muita falta do resto da família, que mora 
nos Estados Unidos”. (quarto parágrafo) 

11. Leia atentamente o seguinte fragmento: “Acho o 
clima maravilhoso, gosto da cultura, da comida e as 
pessoas são encantadoras” (quarto parágrafo). 

 
Os verbos destacados são classificados, 
RESPECTIVAMENTE, como: 

 
A. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, 

verbo transitivo direto. 
B. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, 

verbo de ligação. 
C. Verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto, 

verbo de ligação. 
D. Verbo transitivo indireto, verbo transitivo indireto, 

verbo transitivo direto. 
E. Verbo transitivo direto, verbo transitivo direto, 

verbo de ligação. 

Analise o gráfico que faz parte da reportagem 
“Sonho brasileiro” e responda as questões 12 e13:  

 

 
www.istoe.com.br 

 
12.  Assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A. Em relação ao ano de 2006, o número de 

estrangeiros que receberam vistos de trabalho em 
2010 será quase duplicado, caso se confirme a 
estimativa para o referido ano. 

B. O maior crescimento entre um ano e outro foi 
observado entre os anos de 2007 e 2008. 

C. Houve um decréscimo na entrada de profissionais 
estrangeiros entre os anos de 2008 e 2009. 

D. Caso se confirme a estimativa para o ano de 2010, o 
menor aumento na emissão de vistos de trabalho 
concedidos a estrangeiros se deu entre os anos de 
2009 e 2010. 
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E. O menor índice de crescimento observado no 
número de vistos de trabalho emitidos a estrangeiros 
aconteceu entre os anos de 2008 e 2009. 

 
13.  Assinale como Certas (C) ou Erradas (F) as 

afirmações seguintes relativas a aspectos 
gramaticais. 

 ( ) O subtítulo do gráfico também admite, 
gramaticalmente, a seguinte construção: O 
número de vistos de trabalho concedido a 
estrangeiros no país. 

(    ) No que diz respeito à concordância verbal, a 
seguinte oração está correta: Com relação aos 
últimos cinco anos, 13,54% dos vistos de 
trabalho foram concedidos a estrangeiros no ano 
de 2006. 

(   ) Em “O número de vistos de trabalho concedidos 
a estrangeiros que chegam no país”, a regência 
do verbo destacado constitui um desvio da norma 
culta. 

 
 A sequência CORRETA é: 

 
A. E, C, E 
B. C, E, C 
C. C, C, C 
D. C, E, E 
E. E, E, C 

 
14.  “Nos últimos cinco anos, o Ministério do Trabalho 

concedeu quase 190 mil autorizações de trabalho.” 
(segundo parágrafo) 

 
Analise o trecho acima e considere as seguintes 
assertivas. 

 
I. O termo anterior à virgula exerce a função 

sintática de adjunto adverbial de tempo. 
II.  O verbo concedeu é transitivo direto e indireto. 

III. Os termos o e do Trabalho fazem parte do 
núcleo do sujeito do verbo concedeu. 

IV.  O termo de trabalho constitui uma locução 
adverbial. 

 
Estão FALSA(s) as assertivas apresentadas na 
opção: 

 
A. I, II, III e IV 
B. I, III e IV 
C. I, II e III 
D. II, III e IV 
E. I, II e IV 
 

15. “Todos na esperança de que o sonho brasileiro seja 
duradouro.” (último parágrafo) 

 
As palavras destacadas no fragmento acima são 

RESPECTIVAMENTE: 
 
A. Pronome indefinido, substantivo, preposição, verbo 

e adjetivo. 
B. Pronome demonstrativo, substantivo, preposição, 

verbo e adjetivo. 
C. Pronome adjetivo, substantivo, conjunção, verbo e 

adjetivo. 
D. Pronome substantivo, adjetivo, conjunção, verbo e 

substantivo. 
E. Pronome indefinido, substantivo, preposição, verbo 

e substantivo. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16.  Em relação à Atenção Básica, considere as 
seguintes afirmativas: 

 
1. É responsabilidade do município organizar os 

seus serviços de saúde, considerando a 
intersetorialidade, com a finalidade de articular 
políticas e programas de interesse para a saúde 
com outros serviços que não atuam no âmbito do 
SUS. 

2. É tarefa da Atenção Básica realizar escuta 
qualificada das necessidades dos usuários 
internados na unidade hospitalar, promovendo 
ações curativas e participando da prevenção das 
infecções hospitalares. 

3. É tarefa da Atenção Básica realizar o primeiro 
atendimento às urgências odontológicas. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A. Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
B. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
C. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
D. Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
E. As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 
17. Em relação aos princípios doutrinários e 

organizativos do Sistema Único de Saúde, assinale 
a alternativa INCORRETA. 
 

A. As organizações privadas de saúde participam da 
oferta de serviços ao SUS, em caráter complementar, 
quando demandadas em função da insuficiência na 
disponibilidade de serviços públicos. 

B. Esses princípios são um produto da reforma sanitária 
brasileira originado do movimento sanitário, 
processo político que mobilizou a sociedade 
brasileira para propor novas políticas e novos 
modelos de organização de sistemas, serviços e 
práticas de saúde. 
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C. A sua base jurídico-legal defende uma concepção de 
saúde relacionada à ausência de doenças e à higidez 
física e mental, embora o movimento sanitário 
entenda a saúde numa concepção ampliada. 

D. É integrante do sistema brasileiro de proteção social 
e compõe, junto com o Sistema de Previdência 
Social e o Sistema Único de Assistência Social, o 
tripé da seguridade social, estabelecido na 
Constituição. 

E. Há descentralização político-administrativa com 
ênfase na municipalização da gestão dos serviços e 
das ações de saúde. 
 

18. Em relação à Estratégia de Saúde da Família, 
assinale a alternativa INCORRETA 
 

A. É considerada um modelo de atenção primária à 
saúde, focado na unidade familiar e em território 
definido. 

B. Desenvolve atividades de acordo com o 
planejamento realizado com base no diagnóstico 
situacional. 

C. Tem como equipe mínima um médico, um 
enfermeiro, um auxiliar ou técnico de enfermagem e 
agentes comunitários de saúde. 

D. Tem caráter complementar em relação à rede de 
Atenção Básica tradicional. 

E. Tem como atribuições comuns a todos os 
profissionais da equipe participar do processo de 
territorialização e mapeamento da área de atuação da 
equipe. 

 
19. O Pacto pela Vida é um compromisso entre os 

gestores do SUS em torno de prioridades que 
apresentam impacto sobre a situação de saúde da 
população brasileira.  
 
Todas as alternativas abaixo são prioridades 
pactuadas, EXCETO. 
 

A. Controle do câncer de colo do útero e de mama. 
B. Redução da mortalidade por causas externas.  
C. Promoção da saúde. 
D. Redução da mortalidade infantil e materna. 
E. Saúde do idoso. 
 
20.  Em relação aos níveis de prevenção e suas ações 

específicas na Estratégia Saúde da Família, numere 
os itens de cima de acordo com os de baixo. 

 
1. Promoção à saúde. 
2. Proteção específica. 
3. Prevenção secundária. 
4. Prevenção terciária. 

 
(  )Tratamento para evitar a progressão da doença. 
( )Reinserção social de portador de transtorno 

mental. 

(  )Alimentação adequada. 
(  )Imunização. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a numeração 
CORRETA, de cima para baixo. 

 
A. 3 – 4 – 1 – 2 
B. 2 – 3 – 1 – 4 
C. 3 – 1 – 4 – 2 
D. 4 – 2 – 3 – 1 
E. 3 – 2 – 4 – 1 
 
21. Assinale a alternativa que apresenta os princípios 

que norteiam a prática dos trabalhadores na Saúde 
da Família (ESF). 
 

A. Transversalidade, unicidade e atendimento de 
urgência. 

B. Integralidade, territorialização e a descrição de 
clientela. 

C. Trabalho em equipe multiprofissional, unicidade e 
atendimento de urgência. 

D. Integralidade, atendimento clínico exclusivo e 
informalidade. 

E. Integralidade, hierarquização da atenção e 
informalidade. 

 
22. Considerando a Política Nacional de Atenção 

Básica em vigência, assinale a alternativa que 
exprime CORRETAMENTE aspectos relacionados 
aos princípios gerais da Estratégia Saúde da 
Família. 
 

A. A atenção básica está contida e visa reorganizar a 
Estratégia Saúde da Família. 

B. O diagnóstico situacional de saúde deve servir à 
organização do trabalho das necessidades de saúde 
da população pela lógica da demanda espontânea. 

C. O foco principal das ações de saúde 
operacionalizadas da Estratégia de Saúde da Família 
deve ser o indivíduo em todas as suas 
especificidades. 

D. As ações de saúde operacionalizadas pelas Equipes 
de Saúde da Família devem resultar de 
programações pactuadas com a comunidade e devem 
ser baseadas no diagnóstico situacional do território. 

E. A atuação das equipes de Saúde da Família deve ser 
planejada, visando ao alcance de resultados mais 
eficazes, de acordo com as especialidades dos 
profissionais disponíveis no município. 

 
23.  Considerando os determinantes do processo saúde–

doença, identifique as afirmativas a seguir como 
verdadeiras (V) ou falsas (F). 
 

( ) As condições de vida e trabalho dos indivíduos e 
de grupos da população estão relacionadas com 
sua situação de saúde. 
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( ) Embora os determinantes sociais de saúde sejam 
compostos pelos fatores sociais, econômicos, 
culturais e étnicos/raciais, os fatores psicológicos 
e comportamentais não influenciam a ocorrência 
de problemas de saúde e seus fatores de risco na 
população. 

( ) O conhecimento dos determinantes de saúde no 
nível da sociedade é obtido pela soma dos 
determinantes de saúde identificados em estudos 
com indivíduos. 

( ) Enquanto os fatores individuais são importantes 
para identificar que indivíduos no interior de um 
grupo estão submetidos a maior risco, as 
diferenças nos níveis de saúde entre grupos e 
países estão mais relacionadas com outros 
fatores, principalmente o grau de equidade na 
distribuição de renda. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA, de cima para baixo. 

 
A. F – V – V – F 
B. V – F – F – V 
C. V – F – V – F 
D. V – F – V – V 
E. F – V – F – F 
 
24. De acordo com a política nacional de Atenção 

Básica, NÃO é competência da Secretaria Estadual 
de Saúde: 
 

A. Acompanhar a implantação e execução das ações de 
APS em seu território, analisando cobertura 
populacional, perfil de necessidades e oferta de 
serviços. 

B. Contribuir para a reorientação do modelo de atenção 
à saúde por meio do apoio à APS e estímulo à 
adoção da ESF pelos serviços municipais de saúde. 

C. Elaborar metodologias e instrumentos de 
monitoramento e avaliação da APS/ESF. 

D. Promover o intercâmbio de experiências entre os 
diversos municípios, para disseminar tecnologias e 
conhecimentos. 

E. Capacitar as equipes em municípios com mais de 
100 mil habitantes. 

 
25. Conforme a Portaria GM Nº, 154, de 24 de janeiro 

de 2008, que cria os Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família – NASF, são atribuições das Secretarias 
Municipais de Saúde, EXCETO. 
 

A. Definir o território de atuação de cada NASF. 
B. Planejar as ações que serão realizadas pelo NASF, 

como educação continuada e atendimento a casos 
específicos. 

C. Definir o plano de ação do NASF em conjunto com 
as ESF. 

D. Garantir que o NASF lidere o cuidado longitudinal 
dos indivíduos assistidos bem como de suas 
famílias. 

E. Realizar avaliação de cada NASF, estimulando e 
viabilizando a capacitação dos profissionais. 

 
26. De acordo com o Manual do CAPS (Centro de 

Atenção Psicossocial), elaborado pelo 
Ministério da Saúde, é CORRETO afirmar que 

 
1. A modalidade de atendimento intensivo se 

constitui em um atendimento diário, podendo 
ser domiciliar, se necessário. Indicado 
quando o usuário precisa de atenção 
contínua. 

2. No atendimento semi-intensivo, o usuário 
pode ser atendido até 12 dias no mês. 
Indicada para o momento em que o 
sofrimento psíquico do usuário diminuiu, 
melhorando sua capacidade de 
relacionamento, porém a pessoa ainda 
precisa de atenção direta da equipe para se 
estruturar e recuperar a sua autonomia. Nessa 
modalidade de atendimento, o Ministério da 
Saúde sugere o atendimento domiciliar, se 
necessário. 

3. Atendimento não-intensivo: indicado quando 
o usuário não precisa dos cuidados diários da 
equipe para viver em seu território e realizar 
suas atividades cotidianas na família e/ou no 
trabalho, podendo ser atendido até três dias 
no mês. 

 
Marque a alternativa que contém a(s) 
afirmativa(s) CORRETA(s). 

 
A. 1, apenas. 
B. 2, apenas. 
C. 3, apenas. 
D. 1 e 3, apenas.  
E. 1, 2 e 3. 
 
27. O art. 2º da Lei Federal Brasileira nº 10.216, de 

06/04/2001, afirma: “Nos atendimentos em 
saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e 
seus familiares ou responsáveis serão 
formalmente cientificados dos direitos 
enumerados no parágrafo único deste artigo”. O 
parágrafo único mencionado estabelece quais 
“são direitos da pessoa portadora de transtorno 
mental”.  

 



Psicólogo                                                                                                Concurso Público de Poço de José de Moura - PB 

 8 

Assinale, entre as alternativas abaixo, aquela 
que se constitui em um dos enunciados relativos 
a tais direitos. 

 
A. Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de 

saúde, consentâneo às suas necessidades. 
B. Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de 

saúde, consentâneo às suas necessidades, exceto 
aos de hospital psiquiátrico. 

C. Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de 
saúde, consentâneo às suas necessidades, exceto 
à eletroconvulsoterapia. 

D. Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de 
saúde, consentâneo às suas necessidades, exceto 
aos tratamentos farmacológicos. 

E. Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de 
saúde, consentâneo às suas necessidades, exceto 
às psicoterapias, em especial a psicanálise. 

 
28. Com base nas diretrizes diagnósticas da CID-

10 para os “transtornos mistos de conduta e 
emoção” na infância e adolescência, assinale a 
alternativa que se refere a um grupo de 
transtornos caracterizado pela combinação de 
comportamento persistentemente agressivo. 

 
A. Anti-social ou desafiador com sintomas patentes 

e marcantes de depressão, ansiedade ou outros 
transtornos emocionais. 

B. Anti-social ou desafiador com sintomas patentes 
e marcantes de medo e raiva simultaneamente. 

C. Anti-social ou desafiador com sintomas patentes 
e marcantes de medo e culpa. 

D. Anti-social ou desafiador com sintomas patentes 
e marcantes de insegurança em situações bem 
conhecidas. 

E. Tímido ou pouco desafiador com sintomas 
patentes e marcantes de depressão, ansiedade ou 
outros transtornos emocionais. 

 
29. O hospital-dia psiquiátrico é um importante 

ambiente terapêutico integrado a uma rede de 
atendimento em saúde mental comunitária. Nem 
todos os pacientes podem se beneficiar de seus 
cuidados: características pessoais e clínicas, 
além de outras, indicam ou impedem sua 
utilização por um paciente em particular.  

 
As alternativas abaixo referem-se a 
características que indicam, e permitem, o 
tratamento em hospital-dia psiquiátrico, 
EXCETO: 

 

 
A. Pacientes egressos de hospital integral. 
B. Pacientes com risco de suicídio, mas com bom 

apoio da família. 
C. Pacientes incapazes de autogerenciar com 

eficiência os cuidados às suas necessidades 
pessoais. 

D. Pacientes em quadros graves, que preenchem os 
critérios de internação integral, mas que 
recusam tratamento. 

E. Pacientes apresentando quadro agudo, de 
pequena intensidade e com suporte familiar. 

 
30. Qual das alternativas abaixo é de conteúdo 

verdadeiro em relação ao transtorno bipolar do 
humor? 

 
A. É um transtorno predominantemente cognitivo 

em sua manifestação psicopatológica. 
B. É um transtorno predominantemente volitivo em 

sua manifestação clínica. 
C. Passa a designar-se transtorno bipolar de humor 

o transtorno em que o paciente, em algum 
momento de sua vida já marcada pela depressão 
recorrente, apresenta um episódio de mania ou 
hipomania. 

D. Um transtorno em que o paciente, em algum 
momento de sua vida, já marcada pela 
hipomania ou mania recorrente, apresenta 
sintomatologia psicótica produtiva passa a ser 
designado transtorno bipolar de humor. 

E. As fases de depressão e mania no transtorno 
bipolar de humor são tratadas de maneira igual, 
e com a mesma eficiência, por meio de doses 
em torno de 40 miligramas ao dia de 
haloperidol. 

 
31. O transtorno de conduta depressivo na infância: 
 
A. Requer, para o seu diagnóstico, a combinação 

de transtorno de conduta na infância com 
persistente e acentuada depressão do humor. 

B. Não apresenta, em seu quadro clínico, 
perturbações do sono ou do apetite alimentar. 

C. Requer, para o seu diagnóstico, um tempo 
mínimo de 2 anos desde o momento em que se 
iniciaram os sintomas. 

D. É diagnosticado como tal quando há transtorno 
de conduta mesmo que na presença de suave 
depressão. 

E. É um transtorno de conduta associado a leve e 
passageiro episódio depressivo. 
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32. Sobre os desafios da Psicologia no Sistema 
Único de Saúde, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
A. A prática privada dos psicólogos mantém 

coerência com a proposta da atenção básica e 
deve ser defendida como metodologia principal 
nesse campo de atuação. 

B. A integralidade distancia-se da psicoterapia 
clínica nas unidades de saúde e o hospital geral. 

C. A atuação do psicólogo na clínica individual é a 
base de tratamentos bem organizados na saúde 
mental e na saúde pública. 

D. As políticas e serviços do SUS devem se 
organizar a partir da integralidade das ações de 
saúde, compreendendo articuladamente ações de 
prevenção, tratamento e reabilitação. 

E. Todas as alternativas estão corretas. 
 
33. Em relação à Reforma Psiquiátrica, analise as 

afirmativas abaixo. 
 

1. Para Paulo Amarante, consiste numa 
reorganização de serviços complexa e 
vincula-se estritamente à reestruturação do 
modelo assistencial psiquiátrico, tendo um 
fim predeterminado, considerando-se 
diferentes dimensões simultâneas. 

2. No Brasil, a expressão reforma sanitária 
disseminou-se após a 8ª Conferência 
Nacional de Saúde, passando a fazer parte da 
agenda política do Movimento Sanitário. 
Visando viabilidade política e social, tal 
expressão foi adotada pelo Movimento dos 
Trabalhadores em Saúde Mental, 
posteriormente transformado em Movimento 
por uma Sociedade sem Manicômios. 

3. Na visão de Paulo Amarante, consiste num 
processo social complexo, permanente, sem 
fim predeterminado, articulando-se com 
diversas dimensões simultâneas e inter-
relacionadas. 

4. A desinstitucionalização restringe-se à 
reestruturação técnica de serviços ou de 
novas e modernas terapias. 

 
Estão INCORRETAS  as afirmativas: 

 
A. 1, 2 e 3 
B. 1, 2 e 4 
C. 1 e 2 
D. 1 e 4 
E. 2 e 4 

34.  O exame do estado mental de um paciente é 
um dos instrumentos importantes para o 
estabelecimento da hipótese diagnóstica. 
Através dele, avalia-se desde a aparência até a 
capacidade de insight, entre outros elementos.  

 
Considerando esse exame, numere os itens de 
cima de acordo com os de baixo. 

 
1. Perturbação da percepção. 
2. Perturbação do pensamento. 
3. Distúrbios de consciência. 

 
( ) Alucinação 
( ) Fuga de ideias 
( ) Sonolência 
( ) Delírio 
( ) Sinestesia 
( ) Obnubilação 

 
Assinale a alternativa que apresenta a 
numeração CORRETA, de cima para baixo. 

 
A. 1 – 2 – 1 – 3 – 2 – 3 
B. 1 – 2 – 3 – 2 – 1 – 3 
C. 2 – 3 – 1 – 2 – 3 – 1 
D. 1 – 3 – 2 – 1 – 2 – 3 
E. 1 – 3 – 3 – 2 – 2 – 1  
 
35. Com relação ao trabalho clínico através da 

Psicanálise, considere as afirmativas a seguir: 
 

1. É desenvolvido a partir da fala do paciente. 
2. Considera a relação transferencial. 
3. Deve se subsidiar em pesquisas científicas, 

uma vez que elas conferem credibilidade ao 
trabalho. 

4. Deve se adaptar aos diversos pacientes, uma 
vez que o Brasil é um país multicultural, 
multirracial e multirreligioso. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
B. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
C. Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
D. As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
E. Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
 
36. A Portaria nº 224, de 29/01/1992, do Ministério 

da Saúde, estabelece diretrizes em relação ao 
atendimento em saúde mental.  
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Com base na referida lei, assinale a alternativa 
que expressa uma diretriz NÃO constante da 
mesma. 

 
A. Organização de serviços baseada nos princípios 

de universalidade, hierarquização, 
regionalização e integralidade das ações. 

B. Diversidade de métodos e técnicas terapêuticas 
nos vários níveis de complexidade assistencial. 

C. Ênfase nas técnicas somáticas (biológicas) de 
tratamento dos transtornos mentais. 

D. Garantia da continuidade da atenção à saúde do 
cidadão nos vários níveis. 

E. Ênfase na participação social desde a 
formulação das políticas de saúde mental até o 
controle de sua execução. 

 
37. O art. 3.º da Portaria nº 106, de 11/02/2000, 

define que, aos Serviços Residenciais 
Terapêuticos em Saúde Mental, cabe uma série 
de funções.  

 
Com base no texto da lei, assinale a alternativa 
que expressa uma função NÃO contemplada. 

 
A. Garantir assistência aos portadores de 

transtornos mentais com grave dependência 
institucional, que não tenham possibilidade de 
desfrutar de inteira autonomia social e não 
possuam vínculos familiares e de moradia. 

B. Atuar como unidade de suporte destinada, 
prioritariamente, aos portadores de transtornos 
mentais submetidos a tratamento psiquiátrico 
em regime hospitalar prolongado. 

C. Promover a reinserção de portadores de 
transtornos mentais na vida comunitária. 

D. Oferecer, aos portadores de transtornos mentais 
crônicos, um modelo de família e assim garantir 
a possibilidade de conseguirem um bom 
emprego ao se tornarem assintomáticos. 

E. Garantir assistência aos portadores de 
transtornos mentais com grave dependência 
institucional e promover a reinserção dessa 
clientela à vida comunitária. 

 
38. A psiquiatria comunitária pode ser vista como 

uma revolução em termos de atuação. Nela os 
conceitos diferem substancialmente dos 
conceitos até então em uso. Nesse contexto, o 
da psiquiatria comunitária, o termo saúde 
mental tem uma acepção específica.  

 

Assinale a alternativa que contém esse conceito 
de saúde mental. 

 
A. É a ausência de transtornos mentais. 
B. É um estado, ou condição, dinâmica em sua 

manifestação, na qual a pessoa tem disposição, 
bons relacionamentos sociais, é autônoma, 
busca ativamente atingir seus objetivos, e, em 
geral, realiza o que lhe apraz.  

C. É um estado quase que espiritual, próximo ao 
êxtase. 

D. É um estado em que não há ansiedade, medo, 
culpa ou remorso por falhas cometidas. 

E. É uma condição espiritual plena em que os 
problemas existenciais são incapazes de motivar 
a geração de angústia, permitindo a plena 
realização intelectual e material da pessoa. 

 
39.  O psicólogo no hospital: 
 
A. Tem sua prática voltada para a avaliação e 

acompanhamento psicológico do paciente 
internado. 

B. É um administrador da equipe de saúde. 
C. É um conselheiro de pacientes e equipe de 

enfermagem. 
D. Tem sua prática voltada para a organização do 

hospital. 
E. Todas as alternativas estão corretas.  
 
40. Sobre os Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

- NASFs, analise as afirmativas abaixo. 
 

1. Dentre as categorias de profissionais, o 
núcleo poderá contar com o trabalho do 
profissional de psicologia. 

2. As equipes de Saúde da Família terão como 
consequência deste trabalho a qualificação 
no atendimento à população acometida por 
transtornos mentais. 

3. A atuação do profissional do NASF não 
deverá ser integrada à rede de serviços e se 
propõe ao atendimento de usuários e 
familiares em situação de risco psicossocial. 

4. Cabe à equipe do NASF criar estratégias de 
enfrentamento à violência e ao uso abusivo 
e/ou dependente de usuários de álcool e 
outras drogas. 

 
Estão CORRETOS apenas o que se afirmam 
em: 
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A. 1, 2, e 3  
B. 1, 2 e 4 
C. 1, 3 e 4 
D. 2, 3 e 4 
E. 3 e 4 
 

_________________________________ 
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