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INSTRUÇÕES 
 

 
 
1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos 
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, 
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado 
à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento 
do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 

 

 

 

TARDE 

 
 

 

 

NÍVEL SUPERIOR 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

 Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

 Telefone: 0(86)9986-7981 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

NOME DO CANDIDATO:  

_________________________________________________________ 
 

Nº DE INSCRIÇÃO: 

_________________________________________________________ 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

 

 
                                                                        

Texto 01:                                              

A reportagem do Domingo Espetacular sobre Cachoeira 

 

Escutas telefônicas gravadas com autorização da Justiça revelaram uma ligação sombria entre o chefe de um 

esquema milionário de jogos ilegais, Carlinhos Cachoeira, e a maior revista semanal do Brasil, Veja. As conversas 

mostram uma relação próxima entre o contraventor e Policarpo Júnior, diretor da revista em Brasília (DF). Segundo 

documentos da Polícia Federal, Cachoeira teria passado informações que resultaram em pelo menos cinco capas da 

Veja, além de outras reportagens em páginas internas, publicadas de acordo com interesses do bicheiro e de comparsas. 

Trata-se de uma troca de favores, que rendeu muitos frutos a Carlinhos Cachoeira e envolveu a construtora Delta. O 

escândalo pode levar Roberto Civita, presidente da empresa que publica a Veja e um dos maiores barões da imprensa do 

País, a ser investigado e convocado para depor na CPI. 

 

(Fonte: <http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/a-reportagem-de-domingo-espetacular-sobre-cachoeira>, acesso em: 

07/05/2012).  

 

Texto 02: 

Veja, sempre brigando com os fatos 

 

Primeiro, uma ameaça típica de Veja: nota no Radar Online mencionando um terceiro inquérito em mãos da 

Procuradoria Geral da República - do qual ninguém tinha ouvido falar - que teria apanhado 4 ministros do STF e 10 do 

STJ, uma maluquice só possível em quem aceita qualquer peixe podre, sem entender a lógica dos inquéritos, a 

verossimilhança das informações. Se fosse verdade, seria o próprio desmonte da República. Mas publica-se a nota como 

quem anuncia uma nova marca de cerveja. 

Aí, o presidente da CPI desmente o fato. Sem apresentar um dado comprobatório sequer, o colunista "mantém" 

as informações. Agora o desmentido é da própria PGR. Ou seja, de todas as partes mencionadas nessa maluquice. Mas a 

única fonte confiável para esse pessoal são os dossiês de Carlinhos Cachoeira.  

Conseguiram criar um mundo virtual, sem nenhum contato com a realidade dos fatos.  

 

(Fonte: Luis Nassif, http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/veja-sempre-brigando-com-os-fatos, acesso em 07/05/2012). 
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Após a leitura dos dois textos acima, julgue os itens a seguir: 

 

I - Segundo investigações da Polícia Federal, a partir de uma ligação sombria com um diretor da revista, o contraventor 

Cachoeira teria feito com que capas e reportagens revista Veja fossem publicadas de acordo com seus interesses. 

II – O resultado das investigações fez com que Roberto Civita, presidente da empresa que publica a Veja e um dos 

maiores barões da imprensa do País, fosse investigado e convocado para depor na CPI. 

III – O segundo texto trata de um dos exemplos de reportagens da revista Veja feitas a partir da influência de Carlinhos 

Cachoeira. No caso, houve o plantio de um boato sério envolvendo autoridades do alto escalão do Poder Judiciário 

Brasileiro, entretanto tal estória se mostrou inverídica. 

IV – O autor do segundo texto traz a ideia que inquéritos seguem uma lógica e se baseiam na verossimilhança das 

informações. Assim, se fosse verdade a notícia publicada na coluna da revista, seria o próprio desmonte da Procuradoria 

Geral da República. 

 

Marque a alternativa correta quanto aos itens acima: 

 

a) Somente os itens I, III e IV estão corretos. 

b) Somente os itens I, II e IV estão corretos. 

c) Somente os itens I e III estão corretos. 

d) Somente os itens I e IV estão corretos. 

 
 

 

 

 

 O segundo texto traz uma crítica feroz a revista Veja por diversos aspectos de conduta. Dentre as alternativas abaixo qual não 

representa uma dessas críticas? 

 

a) Publicar irresponsavelmente notícias alarmantes. 

b) Utilizar-se de fontes de origem duvidosa. 

c) Permanecer defendendo uma mentira quando todos os fatos já demonstram o contrário. 

d) Anunciar notas de caráter político com a mesma diagramação dos anúncios de marca de cerveja. 

 
 

 

 

 

Da leitura dos textos podemos afirmar corretamente que: 

 

a) Existe mais de uma CPI em andamento envolvendo Carlinhos Cachoeira, mas somente uma delas investiga também 

o empresário Roberto Civita. 

b) A relação entre contraventor e a revista Veja rendeu muitos frutos a Carlinhos Cachoeira, envolvendo a construtora 

Delta e outros comparsas desta empresa. 

c) Ao afirmar “conseguiram criar um mundo virtual”, o autor do segundo texto não faz referência ao mundo da internet, 

mas sim a um mundo de mentiras criadas pela revista, que se distancia da realidade. 

d) Mesmo após o presidente da CPI ter desmentido o fato noticiado, o colunista manteve as informações, apresentando 

como dados comprobatórios unicamente os dossiês de Carlinhos Cachoeira. 
 

 

 

 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 
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Os dois textos acima abordam fatos recentes do cenário político nacional, porém, com abordagens diversas. Qual relação 

podemos traçar entre eles? 

 

a) O primeiro texto traz uma abordagem predominantemente jornalística, enquanto o segundo é mais opinativo. 

Ademais, é possível afirmar que o segundo texto refere-se a um dos exemplos resultantes da influência do 

contraventor com a Revista Veja. 

b) O primeiro texto traz uma abordagem predominantemente jornalística, enquanto o segundo é mais opinativo. 

Entretanto, não é possível traçar qualquer elo de ligação quanto aos temas abordados nos dois textos, haja vista que 

o primeiro trata de uma CPI e o segundo não faz qualquer referência ao assunto. 

c) O primeiro texto traz uma abordagem predominantemente opinativa, enquanto o segundo é mais jornalístico. 

Ademais, é possível afirmar que o segundo texto refere-se a um dos exemplos resultantes da influência do 

contraventor com a Revista Veja. 

d) O primeiro texto traz uma abordagem predominantemente opinativa, enquanto o segundo é mais jornalístico. 

Entretanto, não é possível traçar qualquer elo de ligação quanto aos temas abordados nos dois textos, haja vista que 

o primeiro trata de uma CPI e o segundo não faz qualquer referência ao assunto. 

 
 

 

 

 

Texto 03: 

 

Fui ontem visitar ontem o jardinzinho agreste, 

Aonde tanta vez a lua nos beijou, 

E em tudo vi sorrir o amor que tu me deste, 

Soberba como um sol, serena como um vôo. 

 

Em tudo cintilava o límpido poema 

Com ósculos rimados às luzes dos planetas; 

A abelha inda zumbia em torno da alfazema; 

E ondulava o matiz das leves borboletas 

 

(Cesário Verde. Obra completa de Cesário Verde.  

Lisboa: Portugália, p. 14.) 

 

 

Expressões com palavras empregadas em sentido conotativo na primeira estrofe são: 

 

a) “Fui ontem visitar...” 

b) “... a lua nos beijou”; “... vi sorrir o amor...” 

c) “... o jardinzinho agreste” 

d) “... que tu me deste” 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 
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Na segunda estrofe, a sinestesia é evidenciada. Que impressões sensoriais ela desperta no texto? 
 

a) Tátil e auditiva 

b) Auditiva e visual 

c) Visual e olfativa 

d) Tátil e visual 
 

 

 

 
 

 

A respeito do uso correto da crase, indique a ordem que preenche corretamente as lacunas. 

“ ____ beira do mar, assistiu ____ amada, hora____ hora, minuto ____ minuto, sempre ____ espera de um milagre” 
 

a) À –à-à-a-à 

b) A-a-a-a-à 

c) À-a-a-a-à 

d) À-a-à-à-à 
 

 

 

 

“A imprensa me tachou de imbecil.”. Reescrevendo a oração e mudando o verbo tachar por chamar a frase ficaria: “A 

imprensa me chamou de imbecil”. O verbo chamar admite mais de uma regência com alteração de significado. Qual a 

regência dele nessa frase? 

 

a) O verbo chamar tem o sentido de denominar, apelidar. Neste caso, o verbo é transitivo direto. 

b) O verbo chamar tem o sentido de indicar. Neste caso, o verbo é transitivo indireto. 

c) O verbo chamar tem o sentido de abdicar. Neste caso, o verbo é intransitivo. 

d) O verbo chamar tem o sentido de assistir. Neste caso, o verbo é transitivo direto e indireto. 
 

 

 

 

Leia os versos a seguir:  

Em vossa casa feita de cadáveres, 

Ó princesa! Ó donzela! 

Em vossa casa, de onde o sangue escorre, 

quisera eu morar, [...] 
 

 

Classificando sintaticamente as expressões do segundo verso, pode-se dizer que elas exercem a função sintática de: 
 

a) Aposto 

b) Objeto direto 

c) Vocativo 

d) Objeto indireto 
 

 

 
 

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretas quanto às Novas Regras de Acentuação gráfica: 
 

a) Paranóia, doo, bocaíva. 

b) Música, lêem, ideia. 

c) Odisséia, quiquênio, sequência. 

d) Feiura, números, voo. 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 
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Conhecimentos Específicos                      QUESTÕES DE 11 A 30 
 
 

 

 
 

 

Em relação à ansiedade, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) É um sinal de alerta, indica um perigo iminente e capacita a pessoa a tomar medidas para lidar com a ameaça. 

B) É um sinal que indica alteração psicopatológica que caracteriza um transtorno mental. 

C) É um sinal de bem estar após a resolução de um problema. 

D) É um sinal de tranquilidade, que indica resolutibilidade. 

 

 

 

 

Em relação à prevalência para a vida toda de esquizofrenia é de cerca de: 

 

A) 5%. 

B) 3%. 

C) 2%. 

D) 1%. 

 

 

 

É considerado um benzodiazepínico de alta potência e longa duração de ação: 

 

A) clonazepam 

B) estazolam 

C) midazolam 

D) alprazolam 

 

 

 

Um paciente com diagnóstico de esquizofrenia relata ter a sensação de que seu cérebro está se desmanchando. O 

quadro relatado caracteriza: 

 

A) alucinação cenestésica 

B) fuga dissociativa 

C) despersonalização 

D) sinestesia 

 

 
 

São principais efeitos colaterais do Metilfenidato, exceto: 

 

A) diminuição do apetite e dor abdominal. 

B) náuseas e cefaléia.  

C) insônia e náuseas 

D) diarréia e dor abdominal. 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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Sobre o Transtorno Bipolar de início precoce, assinale a alternativa incorreta: 

A) geralmente crianças com transtorno bipolar apresentam extrema variabilidade do humor e comportamento agressivo 

intermitente. 

B) é frequente em crianças com história de déficit de atenção e hiperatividade. 

C) o ácido valpróico é a primeira escolha no tratamento do Transtorno Bipolar na infância. 

D) distraibilidade e baixa duração da atenção são freqüentes, com flutuações destes quadros, e parecem menos 

responsivos aos estabilizadores de humor. 

 

 

 

Sobre o transtorno relacionado ao álcool marque a alternativa correta: 

A) A encefalopatia de Wernicke tem início abrupto e manifesta-se por confusão mental, distúrbios oculomotores 

(nistagmo) e ataxia cerebelar. 

B) A síndrome de Korsakoff é uma condição aguda onde existe amnésia retrógrada e anterógrada, confabulações e 

alterações de comportamento (apatia e inércia). 

C) A síndrome de abstinência ao álcool pode cursar com delirium tremens, uma manifestação tardia (mais de uma 

semana após a última ingestão de álcool) que cursa com estado confusional, alucinações e delírios. 

D) O uso crônico de álcool pode causar ansiedade, depressão e problemas com sono, porém não cursa com quadros de 

psicose associado. 

 

 

 

Correlacione a coluna dos transtornos com os perspectivos sintomas característicos: 

I- Transtorno de personalidade esquiva 

II- Transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva 

III- Transtorno de personalidade paranóide 

IV- Transtorno de personalidade esquizóide 

A- Frieza emocional, preferência pelo isolamento e atividades solitárias, introspecção. 

B- Tendência excessiva à desconfiança e suspeitas, criando explicações “conspiratórias” sobre os acontecimentos. 

C- Medo de crítica ou rejeição, com sentimentos persistentes de inadequação social e inferioridade. 

D- Preocupações com ordem e perfeccionismo, escrupulosidade e rigidez nas condutas. 

A) I-D, II-B, III-C, IV-A 

B) I-A, II-B, III-D, IV-C 

C) I-C, II-D, III-B, IV-A 

D) I-D, II-A, III-B, IV-C 

 

 
 

Em psicoterapia, são chamados de “mecanismos de defesa”, EXCETO: 

 

A) formação reativa; 

B) depressão; 

C) retaliação; 

D) racionalização; 

 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 
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As seguintes condições clínicas podem precipitar sintomas de ansiedade, EXCETO: 

 

A) DPOC; 

B) diabetes. 

C) osteoporose; 

D) transtorno convulsivo; 

 

 

 
 

“O mecanismo psíquico do doente crônico implica na tríade _________________________.” Assinale a alternativa que 

completa corretamente a afirmativa anterior. 

 

A) passividade, regressão, depressão 

B) agressividade, regressão, negação 

C) negativismo, dependência, solidão  

D) passividade, dependência, passividade 

 

 

 
 

A condição que pode ser considerada como característica de um adolescente normal é: 

 

A) ter coerência em todas as manifestações de conduta no dia-a-dia. 

B) tender ao isolamento social. 

C) ter dificuldade de abstração. 

D) aceitar passivamente as normas sociais impostas. 

 

 

 
 

Em relação aos transtornos do humor é correto afirmar: 

 

A) O transtorno afetivo bipolar é raro entre pessoas divorciadas. 

B) Nenhuma das alternativas anteriores. 

C) O início da doença é mais precoce no transtorno afetivo bipolar do que nos episódios depressivos. 

D) Os homens são mais acometidos por episódios depressivos do que as mulheres. 

 

 

 

 

Antidepressivo com maior risco de complicações cardiológicas: 

 

A) Sertralina 

B) Escitalopram 

C) Clomipramina 

D) Fluoxetina 

 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 
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Relacione os antidepressivos e neurolépticos da 1.ª com a 2.ª coluna. 

(1) Clorimipramina                (   ) Antidepressivo com dupla ação  

(2) Clorpromazina                 (   ) Neuroléptico atípico  

(3) Quetiapina                       (   ) Neuroléptico típico  

(4) Duloxetina                        (   ) Antidepressivo tricíclico  

 

Qual a sequência correta, de cima para baixo: 

A) 3 – 1 – 4 – 2 

B) 3 – 1 – 2 – 4 

C) 4 – 3 – 2 – 1 

D) 2 – 1 – 3 – 4 

 

 
 

Os antidepressivos de escolha em diabéticos com depressão são: 

 

A) Tricíclicos; 

B) ISRS; 

C) IMAO, porém associado a benzodiazepínico. 

D) IMAO; 

 

 

 

Psiquiatra de plantão em Pronto Socorro recebe paciente com 13 anos vítima de violência sexual, por um tio materno. 

Além do adequado atendimento multiprofissional, nesta situação, algumas medidas devem obrigatoriamente ser tomadas. 

Assinale a alternativa incorreta quando a estas medidas legais: 

 

A) devem ser anotados todos os procedimentos, com letra legível, pois constituem provas indiretas da ocorrência da 

violência sexual 

B) os pais devem ser orientados a procurarem a policia, pois a decisão de fazer ou não Boletim de Ocorrência pertence 

aos responsáveis legais 

C) o Conselho Tutelar deve ser comunicado sobre a ocorrência 

D) podem ser feitos registros com fotografia, pois eventualmente auxiliarão o laudo pericial. 

 

 

 

 

Em vários países, tem havido um intenso debate sobre a descriminalização da maconha, no entanto, o uso desta pode 

acarretar uma série de sintomas físicos e psíquicos. Entre eles não é esperado encontrarmos: 

 

A) crises de ansiedade 

B) elevação da temperatura 

C) perda de memória de curto prazo 

D) déficits da coordenação motora  

 

 

 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 
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Analise as seguintes afirmações sobre a Psiquiatria Comunitária. 

I. As atividades têm como alvo a formulação de estratégias de tratamento para melhorar a saúde da comunidade. 

II. Trata-se da prática psiquiátrica na comunidade como parte de um esforço para assistir indivíduos portadores de 

transtornos mentais pertencentes a uma área geográfica específica. 

III. É sinônimo de institucionalização. 

É(são) falsa(s) a(s) alternativa(s): 

A) III, apenas. 

B) II e III, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) I, II e III. 

 

 

 

 

Analise as seguintes afirmações sobre a Psiquiatria Social. 

I. A consideração da influência dos eventos vitais no desenvolvimento de doenças é um exemplo de avaliação longitudinal 

em Psiquiatria Social. 

II. A pesquisa em Psiquiatria Social assemelha-se com estudos sobre Psicoterapias, pois a amostra envolve pequenos 

grupos de indivíduos. 

III. A Psiquiatria Social estuda os efeitos do meio na saúde mental do indivíduo e os efeitos da interação de uma pessoa 

com transtorno mental e seu meio. 

É(são) falsa(s) a(s) alternativa(s): 

A) II, apenas. 

B) II e III, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) I, II e III. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

ÁREA LIVRE 
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Legislação do SUS                                         QUESTÕES DE 31 A 40 
 

 
 

 

 

 

Em Epidemiologia, sobre o coeficiente de mortalidade, assinale a alternativa correta: 

A)    Consiste no número de casos existentes da doença ou agravo, novos ou antigos; 

B) Comportamento das doenças e dos agravos à saúde em uma população exposta; 

C) Mede o risco que um indivíduo tem, da população exposta, de morrer por qualquer causa no período considerado; 

D) Traduz a ideia de intensidade com que acontece a doença/morbidade em uma população. 

 

 

 

 

Todas as alternativas abaixo se configuram como principais objetivos do processo de programação pactuada e integrada, 

EXCETO: 

A)    Definir que os limites financeiros para a assistência da atenção básica, de média e alta complexidade, para cada 

município, serão compostos por parcela destinada à assistência da própria população e às referências recebidas de 

outros municípios. 

B) Contribuir para a organização das redes regionalizadas e hierarquizadas de serviços de saúde. 

C) Possibilitar a visualização da parcela dos recursos federais, estaduais e municipais, destinados ao custeio de ações 

de assistência à saúde. 

D) Fornecer subsídios para os processos de regulação do acesso aos serviços de saúde. 

 

 

 

 

Sobre a Atenção Básica e a Estratégia de Saúde da Família (ESF), é INCORRETO afirmar que: 

 

A)     A Estratégia de Saúde da Família é um modelo assistencial de baixo custo e baixa complexidade tecnológica, que 

tem como principal objetivo a interiorização da saúde. 

B) As equipes de ESF são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma 

área geográfica delimitada. 

C) A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada 

mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. 

D) A expansão e a qualificação da atenção básica, organizadas pela estratégia Saúde da Família, compõem parte do 

conjunto de prioridades políticas apresentadas pelo Ministério da Saúde e aprovadas pelo Conselho Nacional de 

Saúde. 

 

 

 
 

 

 

 

Qual das afirmações abaixo não está associada a atenção básica de saúde: 

A)    Corresponde ao primeiro nível de atenção à saúde do modelo assistencial adotado pelo SUS. 

B) Seu financiamento é garantido por fonte publica apenas estadual. 

C) A estratégia de saúde da família pode incluir especialidades básicas. 

D) É o primeiro contato da população com o SUS. 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 
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Relacione as colunas a seguir. 
 

1. Vigilância sanitária. 

2. Vigilância epidemiológica. 
 

 

(  ) Detecta qualquer mudança em fatores determinantes da saúde. 

(  ) Previne riscos à saúde. 

(  ) Adota medidas de prevenção. 

(  ) Intervém nos problemas sanitários do meio ambiente. 

(  ) Elimina qualquer ameaça à saúde. 
 

A sequência está correta de cima para baixo: 

 

A) 1, 1, 1, 2, 2  

B) 1, 2, 2, 1, 2  

C) 2, 1, 2, 1, 1  

D) 1, 1, 2, 2, 1 
 

 

 

 

 

De acordo com o Art. 6º da Lei nº. 8.080/90 estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): 

 

I. Incrementos, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico. 

II. Controle e fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. 

III. Formulação e execução da política de sangue e seus derivados. 

IV. Execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica. 

 

Estão corretas apenas as alternativas 

 

A)    II, IV  

B) I, II  

C) I, III, IV  

D) I, II, III, IV 
 
 

 

 

 

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)    Acompanhamento materno, condições de saneamento básico e investimentos em saúde. 

B) Ocorrência de óbitos, dados sobre nascidos vivos e notificação de doenças. 

C) Aquisição de medicamentos, cobertura vacinal e informações ambulatoriais. 

D) Prevenção da malária, indicadores socioeconômicos e normas de auditoria. 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 
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Com base na organização do cuidado de uma equipe de Saúde da Família a partir dos problemas identificados, avalie as 

afirmativas a seguir: 

I- A organização do cuidado deve levar em consideração a realidade local. 

II- A gerência do cuidado prestado pela equipe de Saúde da Família envolve todos os membros da equipe. 

III- O caminho para a realização de um trabalho em equipe passa por um processo de intermediação e construção 

coletiva. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 

A)     I, apenas; 

B) II e III, apenas; 

C) I e III, apenas; 

D) I, II e III. 

 
 

 

 

 

As diretrizes do SUS preveem: 

 

A)    Descentralização sem participação popular; 

B) Não participação da comunidade; 

C) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 

D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 
 

 

 

 

 

O Art. 3º da Lei nº. 8080/90 dispõe sobre os fatores determinantes e condicionantes da saúde, que são, EXCETO: 

 

A)    Moradia. 

B) Lazer.  

C) Alimentação.  

D) Medicamento. 

 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




