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Data e horário da prova:  
 

Domingo, 7/9/2014, às 8h30 
 

I N S T R U Ç Õ E S  
 
• Você receberá do fiscal: 

o um caderno de questões da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 
de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta; 

o um cartão de respostas ótico personalizado. 
• Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação do cartão de respostas ótico estão 

corretas. 
• Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas, 

com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 
 

O som aniquila a beleza do silêncio. 
 

• Você dispõe de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá 
prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico. 

• Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 37 (trinta e sete) minutos do início da prova. 
• Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico e  

retirar-se da sala. 
• Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas devidamente assinado. 
• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material 

transparente. 
• Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo 

fiscal do IADES: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; 
walkman; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; 
palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

• Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
• Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
• Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova. 
 
 

I NSTRUÇÕES PARA A  PROVA OBJETI VA 
 

• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) 
a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas. 

• Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa. 
• O cartão de respostas ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos 

locais destinados às respostas. 
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica preta ou azul, 

o espaço a ela correspondente. 
• Marque as respostas assim:  
 
 
 

 

Tipo “B” 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
Questões de 1 a 25 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões de 1 a 8 

 

Texto 1 para responder as questões de 1 a 4. 
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Avanços na medicina garantem qualidade  
de vida aos idosos 

 
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) apontam que a população com mais de 60 
anos cresceu em Itapetininga (SP). Entre 2000 e 2010, o 
crescimento foi de 59%. O município tem 16.366 idosos, 
sendo 7.245 homens e 9.121 mulheres. 

A geriatra Cássia Maria Braga Stocco relaciona os 
avanços da medicina ao crescimento dessa população. 
Segundo ela, muitas doenças que matavam por falta de 
tratamento hoje são curáveis e isso aumenta a expectativa de 
vida. “Doenças como tuberculose, tétano e difteria eram 
fatais. Hoje, a medicina tem como tratar essas doenças e 
evitar algumas delas por meio de vacinas. Isso faz com que 
as pessoas vivam mais”, comenta. 

O aposentado João Lopes comemora os resultados 
que conseguiu depois de buscar ajuda médica. Ele conta que 
ficou sem enxergar por seis anos. Depois que operou a visão, 
a vida dele mudou completamente. “Agora, por exemplo, 
consigo comer sozinho, tomar um cafezinho gostoso”, 
brinca. 
 
Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/itapetininga-regiao/noticia/

2012/11/avancos-na-medicina-garantem-qualidade-de-vida-aos-
idosos.html>. Acesso em: 5/6/2014, com adaptações.

 

QUESTÃO 1 _______________________  
 
De acordo com as informações do texto, assinale a  
alternativa correta. 
 
(A) Conforme dados do IBGE, no período que vai do 

ano de 2000 ao ano de 2010, a população de idosos 
brasileiros cresceu 59%. 

(B) Com os avanços da medicina, segundo a geriatra 
Cássia Maria Braga Stocco, a população de idosos 
cresceu, pois muitas doenças passaram a ser 
curáveis, fato que aumentou a expectativa de vida. 

(C) Segundo a geriatra Cássia Maria Braga Stocco, a 
medicina atual pode evitar, por meio de vacinas, as 
doenças que levam à morte.  

(D) O caso do aposentado João Lopes contrapõe-se, de 
certo modo, à opinião da geriatra. 

(E) O depoimento de João Lopes relaciona-se 
parcialmente com o título do texto. 

 

QUESTÃO 2 _______________________  
 
Considerando a norma-padrão e o emprego dos pronomes e 
das conjunções no segundo parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O pronome destacado em “dessa população”  

(linha 7) retoma um termo apresentado no 
parágrafo anterior, por isso deveria ser substituído 
por desta. 

(B) A conjunção “Segundo” (linha 8) introduz ideia de 
comparação e poderia ser substituída por De 
acordo com. 

(C) O pronome “ela” (linha 8) refere-se a “população” 
(linha 7). 

(D) Em pelo menos uma das ocorrências, a conjunção 
“e” cumpre o papel de relacionar ideias opostas. 

(E) Em “isso aumenta a expectativa de vida.”  
(linhas 9 e 10), o pronome em destaque retoma a 
ideia contida no trecho “muitas doenças que 
matavam por falta de tratamento hoje são curáveis” 
(linhas 8 e 9). 

 

QUESTÃO 3 ________________________  
 
Conforme a norma-padrão, caso o autor resolvesse substituir 
por referir-se o verbo destacado em “O aposentado João 
Lopes comemora os resultados que conseguiu depois de 
buscar ajuda médica.” (linhas 14 e 15), a nova redação deveria 
ser a seguinte: 
 
(A) O aposentado João Lopes comemora os resultados 

que se referiu depois de buscar ajuda médica. 
(B) O aposentado João Lopes comemora os resultados 

a que referiu-se depois de buscar ajuda médica. 
(C) O aposentado João Lopes comemora os resultados 

aos quais se referiu depois de buscar ajuda médica. 
(D) O aposentado João Lopes comemora os resultados 

aos quais referiu-se depois de buscar ajuda médica. 
(E) O aposentado João Lopes comemora os resultados 

dos quais se referiu depois de buscar ajuda médica. 
 

QUESTÃO 4 ________________________  
 
Acerca das relações sintáticas do período “Depois que operou 
a visão, a vida dele mudou completamente.”  
(linhas 16 e 17), assinale a alternativa correta. 
 
(A) A primeira oração desempenha a função de adjunto 

adverbial em relação à segunda. 
(B) Nas duas orações, ocorre verbo transitivo direto. 
(C) Em apenas uma das orações, ocorre predicado verbal. 
(D) O termo “a vida dele” funciona como objeto direto. 
(E) Os vocábulos “a” e “dele” desempenham funções 

distintas em relação a “vida”. 
 
Texto 2 para responder as questões de 5 a 8. 
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Cura espontânea 
 

A medicina já relatou vários casos inacreditáveis de 
curas espontâneas de doenças em pacientes considerados 
terminais. São curas de câncer, de Aids e de vários outros 
problemas graves de saúde. 

Já foram relatadas histórias de desaparecimentos de 
câncer de pele, câncer de rim e até de leucemia sem que os 
médicos conseguissem explicar as ocorrências. A maioria 
das doenças é curada completamente sem que os pacientes 
tenham passado por tratamentos. 

Segundo os médicos, a cura espontânea é considerada 
“uma raridade clínica”. Um estudo realizado na Noruega e 
publicado na revista “The Archives of Internal Medicine” 
mostrou que até os tipos de câncer de mama invasivos 
podem desaparecer sem tratamento em muitas pacientes. 

 

Disponível em: <http://www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/casos-
famosos-de-cura-espontanea.html>. Acesso em: 5/6/2014, 

com adaptações. 
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QUESTÃO 5 _______________________  
 
A respeito das informações veiculadas pelo texto, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Os casos de curas espontâneas de doenças são 

considerados pela medicina inacreditáveis e 
inéditos. 

(B) O autor não considera o câncer e a Aids problemas 
graves de saúde. 

(C) As doenças relatadas pela medicina foram curadas 
totalmente sem que os pacientes tivessem se 
submetido a tratamento médico. 

(D) Para os médicos da revista “The Archives of 
Internal Medicine”, a cura espontânea é uma 
raridade clínica. 

(E) Os tipos de câncer de mama invasivos, segundo 
estudo realizado na Noruega, podem desaparecer 
sem tratamento em muitas mulheres.  

 

QUESTÃO 6 _______________________  
 
Com base nas regras prescritas pela norma-padrão quanto à 
concordância dos verbos e nomes, assinale a alternativa que 
apresenta outra redação possível para o período “A maioria 
das doenças é curada completamente sem que os pacientes 
tenham passado por tratamentos.” (linhas de 7 a 9). 
 
(A) A maioria das doenças são curadas completamente 

sem que os pacientes tenham passado por 
tratamentos. 

(B) A maioria das doenças é curada completamente sem 
que tenha sido oferecido aos pacientes tratamentos.  

(C) A maioria das doenças são curadas completamente 
sem que tenham sido oferecido aos pacientes 
tratamentos. 

(D) A maioria das doenças é curada completamente sem 
que tenha sido ofertado aos pacientes oportunidade 
de tratamentos. 

(E) A maioria das doenças é curada completamente sem 
que se ofereça aos pacientes tratamentos. 

 

QUESTÃO 7 _______________________  
 
Com base na norma-padrão e nas questões gramaticais que 
envolvem o texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os vocábulos “câncer” (linha 3) e “saúde” (linha 4) 

são acentuados graficamente por serem 
paroxítonos. 

(B) Em “São curas de câncer, de Aids e de vários outros 
problemas graves de saúde.” (linhas 3 e 4), a vírgula 
foi utilizada para separar termos coordenados entre si. 

(C) O emprego das aspas, em suas duas ocorrências, 
justifica-se pelo mesmo motivo. 

(D) Na linha 12, o vocábulo “revista” poderia ter sido 
grafado com inicial maiúscula, pois faz parte da 
expressão que dá nome a um veículo de 
comunicação.  

(E) Ao contrário de hímens e hífens, a forma plural de 
“rim” (linha 6) não deve ser acentuada. 

 

QUESTÃO 8 ________________________  
 

No último período do texto, a oração “que até os tipos de câncer 
de mama invasivos podem desaparecer sem tratamento em 
muitas pacientes.” (linhas 13 e 14), do ponto de vista sintático, 
foi utilizada para 
 

(A) explicar a causa do que foi declarado na oração 
anterior. 

(B) restringir o sentido de um substantivo que aparece 
na oração anterior. 

(C) exemplificar uma ideia sugerida pela oração 
anterior.  

(D) completar o sentido do verbo da oração anterior. 
(E) esclarecer a consequência da ação descrita na 

oração anterior. 

 
LEGISLAÇÃO APLICADA AOS SERVIDORES DO GDF 

Questões de 9 a 12 
 

QUESTÃO 9  _______________________  
 
A respeito do tratamento conferido aos adicionais de 
insalubridade e de periculosidade no regime jurídico dos 
servidores públicos civis do Distrito Federal, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Observados os percentuais próprios sobre o 

vencimento básico, o adicional de insalubridade ou de 
periculosidade são devidos nos termos das normas 
legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores 
em geral.  

(B) Os servidores que trabalhem com habitualidade em 
locais insalubres, perigosos ou em contato permanente 
com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de 
vida fazem jus a um adicional que varia de R$ 100,00 
a R$ 260,00, conforme o grau de exposição definido, 
sendo a periculosidade percebida no valor de  
R$ 180,00. 

(C) O adicional de irradiação ionizante é equiparado, para 
efeitos da percepção pecuniária, ao grau máximo de 
insalubridade. 

(D) O servidor que trabalha com habitualidade ou não em 
locais insalubres ou em contato permanente com 
substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida 
faz jus a um adicional de insalubridade ou de 
periculosidade. 

(E) O adicional por trabalhos com raios X ou substâncias 
radioativas é equiparado, para efeitos de percepção 
pecuniária, ao adicional de periculosidade. 
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QUESTÃO 10  ______________________  
 
Acerca das disposições constantes no regime jurídico dos 
servidores públicos civis do Distrito Federal quanto ao 
afastamento para participar de programa de pós-graduação 
stricto sensu, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O servidor poderá, no interesse da Administração, e 

desde que a participação não possa ocorrer 
simultaneamente com o exercício do cargo ou 
mediante compensação de horário, afastar-se do 
exercício do cargo efetivo, com a respectiva 
remuneração, para participar, desde que no País, de 
programa de pós-graduação stricto sensu em 
instituição de ensino superior. 

(B) Em caso de exoneração, demissão, aposentadoria 
voluntária, licença para tratar de interesse particular 
ou vacância em razão de posse em outro cargo 
inacumulável, antes de decorrido período igual ao do 
afastamento ou caso o servidor não obtenha o título ou 
grau que justificou seu afastamento, deverá ressarcir 
integralmente o órgão ou a entidade dos gastos com o 
próprio aperfeiçoamento, salvo, nesse último caso, na 
hipótese comprovada de força maior ou de caso 
fortuito. 

(C) O afastamento poderá ocorrer para, atendidos os 
demais requisitos legais, o servidor estável participar 
de programa de pós-graduação stricto sensu em 
instituição de ensino superior no exterior. 

(D) Não há vedação no sentido de que seja autorizado 
novo afastamento para curso do mesmo nível.  

(E) O afastamento é um direito do servidor, prescindindo, 
pois, de comprovação de que o curso seja no interesse 
da Administração. 

 
QUESTÃO 11  ______________________  
 
Acerca das disposições em relação à saúde, no âmbito da Lei 
Orgânica do Distrito Federal, assinale a alternativa correta. 
 
(A) As ações e serviços de saúde no Distrito Federal (DF) 

são de relevância pública, e cabe ao Poder Público a 
respectiva normatização, regulamentação, 
fiscalização e controle, cabendo a execução, 
concorrentemente, por meio de serviços públicos e 
por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de 
direito privado, nos termos da lei. 

(B) As ações e serviços públicos de saúde no DF integram 
uma rede única e hierarquizada, constituindo o 
Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito nacional, 
organizado nos termos da lei federal. 

(C) É vedada a destinação de recursos públicos do DF 
para auxílio, subvenções, juros e prazos privilegiados 
a instituições privadas com fins lucrativos, bem como 
para serviços de saúde privativos de servidores. 

(D) As empresas privadas prestadoras de serviços de 
assistência médica, administradoras de planos de 
saúde e congêneres ressarcirão o DF das despesas de 
atendimento dos segurados respectivos em unidades 
de saúde pertencentes ao Poder Público do DF, sendo 
a responsabilidade do pagamento das empresas a que 
estejam associadas as pessoas atendidas em unidades 
de saúde do DF. 

(E) É dever do Poder Público promover e restaurar a 
saúde psíquica do indivíduo, com base no rigoroso 
respeito aos direitos humanos e à cidadania, mediante 
serviços de saúde preventivos, curativos e extra-
hospitalares, sendo vedada a internação psiquiátrica 
compulsória no âmbito do DF. 

 

QUESTÃO 12  ______________________  
 
Com relação ao instituto da readaptação, previsto no regime 
jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, é 
correto afirmar que a readaptação 
 
(A) é a investidura do servidor em cargo de atribuições e 

responsabilidades compatíveis com a limitação que 
tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, 
verificada em inspeção médica. 

(B) é uma das formas expressas de provimento de cargo 
público. 

(C) será efetivada em cargo de atribuições afins, 
respeitados a habilitação exigida, o nível de 
escolaridade e a equivalência de vencimentos e, na 
hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor 
exercerá suas atribuições como excedente até a 
ocorrência de vaga. 

(D) consiste, exigidos os requisitos legais, em 
proporcionar ao servidor efetivo atividades 
compatíveis com a limitação sofrida. 

(E) é uma das formas possíveis de vacância de cargo 
público. 

 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

Questões de 13 a 16 
 

QUESTÃO 13  ______________________  
 

De acordo com o art. 16 da Lei no 8.080/1990, à direção 
nacional do SUS compete 
 

(A) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os 
serviços de saúde e gerir e executar os serviços 
públicos de saúde. 

(B) participar da execução, do controle e da avaliação 
das ações referentes às condições e aos ambientes 
de trabalho. 

(C) executar todos os serviços de vigilância 
epidemiológica. 

(D) executar todos os serviços de vigilância sanitária. 
(E) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação 

e nutrição. 
 

QUESTÃO 14  ______________________  
 

Os fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, 
psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência 
de problemas de saúde e seus fatores de risco na população.  
 

Essas informações se referem a 
 

(A) fatores de risco. 
(B) fatores sociais. 
(C) determinantes sociais da saúde. 
(D) indicadores econômicos em saúde. 
(E) balizadores sociais em saúde. 
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QUESTÃO 15  ______________________  
 

Quanto aos Conselhos de Saúde, assinale a alternativa correta. 
 

(A) É uma instância colegiada, deliberativa e 
temporária do SUS. 

(B) Todas as suas reuniões plenárias são fechadas ao 
público. 

(C) É obrigatório que, a cada eleição, os segmentos de 
representações de usuários, trabalhadores e 
prestadores de serviços promovam a renovação de, 
no máximo, 5% de suas entidades representativas. 

(D) O número de conselheiros será definido pelos 
Conselhos de Saúde. 

(E) A participação dos membros eleitos do Poder 
Legislativo, de representação do Poder Judiciário e 
do Ministério Público, como conselheiros, é 
obrigatória nos Conselhos de Saúde. 

 

QUESTÃO 16  ______________________  
 

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com suas diretrizes. No que se refere às 
diretrizes do SUS, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Centralização, com direção única em cada esfera de 

governo. 
(B) Atendimento integral. 
(C) Prioridade para os serviços assistenciais em relação 

às atividades preventivas. 
(D) Participação livre de empresas estrangeiras. 
(E) Terceirização dos serviços essenciais. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 
Questões de 17 a 19 

 

QUESTÃO 17  ______________________  
 
Paulo realizou uma tarefa em quatro etapas, gastando um total 
de 70 minutos. Na segunda etapa, ele gastou 5 minutos a 
menos do que na primeira e, na terceira, gastou um terço a 
menos do tempo que gastou na segunda. Para a quarta etapa, 
sobraram 9 minutos. O tempo gasto por ele na terceira etapa, 
em minutos, foi igual a 
 
(A) 18. 
(B) 16. 
(C) 15. 
(D) 14. 
(E) 12. 

 

QUESTÃO 18 ______________________  
 

Equipe médica e de enfermagem da unidade de saúde X. 
 

 Masculino Feminino Total 
Médico 18 12 30 

Enfermeiro 24 36 60 
Total 42 48  

Fonte hipotética 
 

Considerando o quadro apresentado, deseja-se sortear, 
aleatoriamente, uma equipe formada por um médico e um 
enfermeiro para um plantão extraordinário. Qual é a 
probabilidade de que essa equipe seja formada por um médico 
do sexo feminino e um enfermeiro do sexo masculino? 

(A) 0,14. 
(B) 0,16. 
(C) 0,25. 
(D) 0,28. 
(E) 0,50. 

 

QUESTÃO 19  ______________________  
 

Em uma enfermaria, há 12 pacientes, dos quais 8 são idosos. 
Para um evento, deseja-se formar grupos de 6 pacientes, sendo 
que não deveria haver grupos formados apenas por idosos. 
Quantos grupos, distintos em pelo menos uma pessoa, podem 
ser montados nessas condições? 
 

(A) 924. 
(B) 922. 
(C) 916. 
(D) 900. 
(E) 896. 

 
MICROINFORMÁTICA 

Questões de 20 a 22 
 

QUESTÃO 20  ______________________  
 
Os backups são importantes, pois permitem 
 
(A) criptografia (proteger os dados contra acessos 

indevidos); recuperação de versões; identificação 
de um ataque. 

(B) proteção de dados (para serem recuperados em 
situações, tais como falha de disco); recuperação de 

versões; arquivamento (armazenar dados que não 

são utilizados no dia a dia). 
(C) rastreamento das ações executadas por um usuário 

no computador; detecção do uso indevido do 
computador; arquivamento (armazenar dados que 

não são utilizados no dia a dia). 
(D) proteção de dados (para serem recuperados em 

situações, tais como falha de disco); impedimento 
de registro de dados desnecessários; detecção, 
anulação e remoção de códigos maliciosos. 

(E) bloqueio de sites conhecidos por apresentarem 
propagandas; recuperação de versões; verificação 
de vulnerabilidades nos programas instalados. 

 

QUESTÃO 21 _______________________  
 
No Microsoft Word 2007, o que deve ser feito no texto para 
inserir o sumário automático? 
 
(A) Não é preciso fazer nenhuma formatação no texto, 

basta inserir o sumário pela opção Referências  
-> Sumário. 

(B) É necessário ser aplicada uma formatação de fonte 
aos títulos e subtítulos do texto que devem aparecer 
no sumário. 

(C) É preciso ser aplicado um estilo de título aos títulos 
e subtítulos do texto que devem aparecer no 
sumário. 

(D) É preciso copiar os títulos e subtítulos do texto para 
a área de transferência antes de fazer o sumário pela 
opção Referências -> Sumário. 

(E) Não é necessário fazer nenhuma formatação no 
texto, basta inserir o sumário manualmente. 
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QUESTÃO 22  ______________________  
 
No Windows 7, a caixa de pesquisa serve para 
 
(A) encontrar algo no computador. 
(B) iniciar programas.  
(C) ajustar configurações do computador. 
(D) abrir pastas usadas com frequência. 
(E) alternar para outra conta de usuário. 

 

ATUALIDADES 
Questões de 23 a 25 

 

QUESTÃO 23 ______________________  
 
Estudo divulgado pela Codeplan, em 2013, prevê que a 
população do Distrito Federal (DF) chegará a 3,7 milhões de 
habitantes em 2030. Com relação ao perfil populacional do 
DF, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os telefones celulares estão presentes em quase 

todos os domicílios do DF, assim como quase 
todos têm fogão, televisão e geladeira. 

(B) O percentual de pessoas não naturais do DF é 
expressivo em comparação ao restante do País, 
porém apresenta uma tendência de redução, o que 
sugere tanto uma predisposição de queda no fluxo 
migratório quanto um crescimento proporcional do 
número de pessoas nascidas na cidade. 

(C) No DF, a formalização do emprego com carteira 
assinada é superior à do Brasil, em termos 
percentuais. 

(D) Comparativamente com os demais estados da 
Federação, o DF apresenta a população 
economicamente ativa com o maior rendimento 
médio mensal, superior a R$ 2.500,00. 

(E) Devido ao forte crescimento demográfico ocorrido 
nos últimos 20 anos, apenas 65% da população do 
DF têm acesso a abastecimento de água pela rede 
geral e domicílio com rede de esgoto ou fossa 
séptica.  

 

QUESTÃO 24 ______________________  
 
O livro 20 anos de construção do sistema de saúde no Brasil: 
Uma avaliação do Sistema Único de Saúde, publicado pelo 
Banco Mundial em 2013, conclui que, no período avaliado, “o 
Brasil observou melhorias impressionantes nos resultados da 
saúde, com reduções drásticas nos indicadores de mortalidade 
infantil e aumentos na expectativa de vida”. Considerando 
essa informação, assinale a alternativa incorreta a respeito do 
quadro atual dos serviços de saúde pública no Brasil. 
 
(A) A redução da rede de unidades de saúde, nas duas 

últimas décadas, foi acompanhada por igual 
inibição na oferta de serviços pelo sistema público 
de saúde brasileiro.  

(B) A gradual equiparação da disponibilidade de 
serviços entre os estados, atingida por meio da 
reestruturação do sistema hospitalar e da 
implementação da Estratégia de Saúde da Família 
com foco nos estados mais pobres, contribuiu para 
uma redução das disparidades geográficas na 
utilização de serviços de saúde. 

(C) A cobertura de vacinação no Brasil tem 
permanecido próximo aos 100% desde o início dos 
anos 2000. 

(D) Há muitos anos que a proporção de cesáreas no 
Brasil tem estado entre as mais altas do mundo. O 
número de cesáreas vem crescendo em todas as 
regiões do País. 

(E) Entre 1990 e 2009, o volume de consultas médicas 
e de procedimentos de atenção básica aumentou 
significativamente, uma das consequências do 
fortalecimento da Estratégia de Saúde da Família. 

 

QUESTÃO 25 _______________________  
 
Nos últimos anos, as doenças respiratórias têm ocupado 
posição de destaque no ranking das enfermidades mais 
comuns no Distrito Federal (DF), juntamente com os 
problemas cardiovasculares e o câncer. Além dos maus 
hábitos e do envelhecimento da população, essas 
enfermidades estão relacionadas à poluição do ar. A esse 
respeito, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A implantação do sistema de rodízios de veículos 

no DF, que começou no início deste ano, tem 
propiciado uma melhoria da qualidade do ar nas 
regiões do Plano Piloto e no centro de Taguatinga. 

(B) A ocorrência de doenças respiratórias tem sido rara 
no DF, uma consequência direta da Lei Antifumo, 
sancionada em 2012, que proíbe o uso de cigarros 
em locais públicos. 

(C) A pneumonia, a asma e a bronquite estão entre as 
doenças respiratórias mais comuns no DF, 
influenciadas pelo clima seco do meio do ano, pelo 
tabagismo e pela baixa qualidade do ar em algumas 
regiões. 

(D) A utilização intensiva de transporte individual, em 
detrimento do transporte coletivo, melhora 
sensivelmente a qualidade do ar nas cidades. Os 
ônibus são mais poluentes que os carros, portanto, 
devem ser evitados. 

(E) O excesso de árvores no ambiente urbano central 
de Brasília reduz a oferta de oxigênio no ar, 
especialmente nos períodos de seca, e agrava a 
situação de quem tem doença respiratória. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questões de 26 a 50 
 

QUESTÃO 26 _______________________  
 
Acerca da crise hipomaníaca, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Pessoas com mania disfórica tendem a não ser 

agressivas nem hostis aos outros. 
(B) Quando acometida por crise hipomaníaca, a pessoa 

precisa ser hospitalizada, uma vez que sua 
segurança está seriamente ameaçada. 

(C) Uma pessoa que sofre de crise hipomaníaca tem a vida 
profissional e a social seriamente comprometidas. 

(D) A pessoa acometida de crise hipomaníaca 
geralmente não precisa ser hospitalizada, pois seu 
quadro patológico não compromete sua vida 
profissional nem social. 

(E) A síndrome de elação é caracterizada pelo alto nível 
de humildade que o transtorno provoca na pessoa. 
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QUESTÃO 27 ______________________  
 
Quanto ao processo de psicodiagnóstico, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Deve-se seguir um modelo básico de trabalho, 

utilizando uma única estratégia, de acordo com um 
roteiro preestabelecido, independentemente do tipo 
de paciente ou de solicitação feita pelo profissional. 

(B) Deve-se formular uma estratégia diagnóstica para 
ser testada e mantida durante todo o processo de 
psicodiagnóstico. Dessa forma, o psicólogo deverá 
insistir em um modelo rígido, capaz de orientar a 
formulação de hipóteses. 

(C) Recomenda-se não fornecer entrevista de devolução 
ao término do processo, pois, muitas vezes, o 
paciente não está preparado para obter tais 
informações que, normalmente, causam intensa 
mobilização emocional.  

(D) Considera-se, no início de qualquer avaliação 
psicodiagnóstica, o motivo da solicitação, de modo 
a selecionar a bateria de testes mais adequada. 
Outros aspectos a serem considerados são a idade do 
examinando e o momento evolutivo no qual se 
encontra o sujeito. 

(E) Realizar o psicodiagnóstico quando o sujeito está 
em uso de medicação psiquiátrica ou vivenciando 
uma séria crise evolutiva é contraindicado, mesmo 
quando se trata de estabelecer um diagnóstico 
diferencial ou escolher o devido processo 
terapêutico. 

 

QUESTÃO 28 ______________________  
 
Em relação à testagem no processo de psicodiagnóstico, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) O teste palográfico pode ser considerado um teste 

expressivo de personalidade, assim como o 
psicodiagnóstico miocinético (PMK). Estudos 
acerca do comportamento expressivo indicam que 
existe uma congruência entre os movimentos 
expressivos e as atitudes, os traços, os valores e 
outras disposições da personalidade. 

(B) O teste mais importante da bateria de testes deve ser 
aplicado logo na primeira sessão. Assim o psicólogo 
já garante informações suficientes para responder 
aos quesitos que eliciaram a avaliação, além de obter 
elementos para um diagnóstico diferencial. 

(C) Para o laudo ou relatório final, o psicólogo deverá 
indicar, de forma isolada, os resultados obtidos em 
cada teste utilizado, assim como os resultados das 
entrevistas e os dados acerca da história clínica. 

(D) O exame do estado mental do paciente deverá 
contemplar as principais alterações nas áreas de 
atenção, sensopercepção, memória, orientação, 
pensamento, linguagem, consciência e afetividade, 
entre outros. O miniexame do estado mental é um 
dos instrumentos mais completos de avaliação. No 
entanto, por ser bastante extenso e necessitar de 
capacitação específica para a aplicação, o teste ainda 
é pouco utilizado. 

 

(E) A administração de teste psicológico é apenas um 
dos instrumentos utilizados no processo de 
avaliação psicológica. Entretanto, em razão de sua 
importância, não pode ser dispensado, mesmo que 
haja alguma limitação física ou cognitiva por parte 
do examinando. 

 

QUESTÃO 29 _______________________  
 
As observações de Freud a respeito de seus pacientes 
revelaram uma série interminável de conflitos e acordos 
psíquicos. Ele tentou ordenar esse caos aparente propondo três 
componentes básicos estruturais da psique: o id, o ego e o 
superego (Fadiman & Frager, 1979). 
 
Com base nessa teoria, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O id guarda tudo o que a pessoa herdou desde o 

nascimento até a adolescência. 
(B) O superego se caracteriza por estar 

permanentemente em contato com a realidade 
exterior ou o mundo exterior da pessoa, e se 
comporta como um espectador imparcial diante de 
situações de julgamento. 

(C) O ego se desenvolve a partir do id, mas precisa 
controlar as pulsões desse, a fim de que a pessoa se 
capacite a construir soluções motivadas menos pelas 
emoções e mais pela realidade dos fatos. 

(D) O id possui mais conteúdos conscientes do que 
inconscientes. 

(E) A função do superego não se coaduna com 
conteúdos que necessitam de julgamentos. 

 

QUESTÃO 30 _______________________  
 
No que se refere à esquizofrenia, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Para a psicanálise, a esquizofrenia não é, 

propriamente, uma patologia, mas o sintoma de 
relações entre pessoas em um sistema social 
marcado pela competição entre elas. 

(B) Para a teoria psicanalítica, a esquizofrenia é o 
transtorno esquizoide adquirido pela pessoa que 
teve pais rígidos quando criança e, por isso, precisa 
ser tratada em clínicas especiais, que não permitem 
a presença dos genitores durante o tratamento. 

(C) A esquizofrenia é uma neurose caracterizada pelo 
vazio existencial da pessoa doente, e, por isso, ela 
procura, por todos os meios, aumentar a própria 
autoestima buscando constantemente o contato com 
pessoas otimistas. 

(D) Devido às suas alucinações, a pessoa esquizofrênica 
confere maior perigo para os indivíduos ao seu redor 
do que para ela mesma, sendo, por isso, 
aconselhável mantê-la afastada de pessoas idosas  
e (ou) crianças. 

(E) O maior perigo que a pessoa com transtorno de 
esquizofrenia causa é para ela mesma. 
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QUESTÃO 31 ______________________  
 
A psicopatologia, em acepção mais ampla, pode ser definida 
como o conjunto de conhecimentos referentes ao adoecimento 
mental do ser humano. O campo da psicopatologia inclui um 
grande número de fenômenos humanos especiais, associados 
ao que se denominou historicamente de doença mental 
(Dalgalarrondo, 2008). 
 
A fim de tratar alguns tipos de patologia, existem várias 
abordagens teóricas, cada uma com linha de conduta 
terapêutica própria. Uma das correntes adota, entre outros 
recursos, os estímulos pavlovianos. Assinale a alternativa que 
apresenta o nome dessa corrente. 
 
(A) Individuação adleriana. 
(B) Logoterapia frankliniana. 
(C) Análise junguiana. 
(D) A. T. berniana. 
(E) E.R ou S.R skinneriana. 

 

QUESTÃO 32 ______________________  
 
A respeito da esquizofrenia, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A esquizofrenia é uma neurose noógena que leva o 

indivíduo a escutar vozes que produzem nele um 
padrão de comportamento fóbico, inclusive medo de 
enlouquecer. 

(B) A pessoa esquizofrênica apresenta vários sintomas 
patológicos e, entre eles, destacam-se alucinações, 
desorganização mental, catatonia e delírio. 

(C) A esquizofrenia é uma patologia de caráter exógeno, 
que nada tem a ver com questões genéticas ou 
componentes endógenos. 

(D) Não há como uma pessoa esquizofrênica ter uma 
vida social e de trabalho adequadas, visto que suas 
crises são incontroláveis. 

(E) No atendimento do paciente esquizoide, não há 
necessidade de conhecer a construção subjetiva 
dele, uma vez que se trata de patologia puramente 
biológica. 

 

QUESTÃO 33 ______________________  
 
Considerando as psicoses funcionais, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) As psicoses funcionais são transtornos 

característicos de pessoas viciadas em trabalho, 
devido à importância das funções que exercem na 
sociedade. Por isso, são chamadas de workaholics. 

(B) As psicoses funcionais são aquelas adquiridas pelas 
pessoas que, desde a infância, foram solicitadas a 
exercerem funções inadequadas para seu 
temperamento e sua idade. 

(C) As psicoses funcionais baseiam-se nas distorções 
funcionais inconscientes causadas por traumas na 
infância. 

(D) Só as pessoas que passaram por fortes traumas na 
vida podem adquirir um transtorno funcional. 

(E) As psicoses funcionais são caracterizadas pelo 
abuso de substâncias psicoativas. 

 

QUESTÃO 34 _______________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta o comportamento que 
melhor se enquadra no transtorno obsessivo-compulsivo 
(TOC). 
 
(A) Enxugar o chão da casa várias vezes ao dia, posto 

que ele está sempre sujo em função da grande 
quantidade de poeira trazida pelos ventos 
constantes. 

(B) Não comer antes de lavar as mãos, mesmo que elas 
não pareçam sujas. 

(C) Levantar várias vezes da cama, antes de dormir, para 
verificar se as portas estão bem trancadas, uma vez 
que houve assalto na vizinhança na noite anterior. 

(D) Somente ligar o carro depois de se certificar de que 
a chave da ignição está adequadamente posicionada. 

(E) Não sentar no restaurante antes de olhar, com 
extrema atenção, para as mesas e verificar qual delas 
está mais limpa e (ou) mais adequada. 

 

QUESTÃO 35 _______________________  
 
No que se refere à depressão pós-parto, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A depressão pós-parto só atinge mulheres que 

sofrem de tensão pré-menstrual. 
(B) É pouco provável que componentes exógenos 

contribuam para a depressão puerperal, uma vez que 
suas causas se encontram apenas na diminuição dos 
hormônios progesterona e estrogênio. 

(C) Pelo fato de todas as puérperas terem quedas 
acentuadas dos mesmos hormônios depois do parto 
e nem todas terem depressão pós-parto, fica 
evidente que não há causas endógenas que 
provoquem a depressão puerperal. 

(D) Uma das causas da depressão pós-parto é a queda 
importante dos hormônios progesterona e 
estrogênio. Entretanto, também pode haver causas 
externas, e geralmente há, que contribuem para que 
a depressão se instale na puérpera.  

(E) Além dos sintomas desagradáveis da depressão  
pós-parto, a puérpera apresenta quadro de piora 
quando sabe que esse tipo de depressão geralmente 
dura em torno de seis meses. 

 

QUESTÃO 36 _______________________  
 
Acerca da bipolaridade, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Pessoas com transtorno bipolar grave podem  
tornar-se reconhecidos artistas e cientistas com 
grande potencial de produzirem trabalhos muito 
importantes para o desenvolvimento da 
humanidade. 

(B) Ainda que pessoas bipolares possam contribuir com 
o desenvolvimento do conhecimento, apenas de 
forma limitada elas podem fazê-lo. 

(C) Não existe forte correlação entre a bipolaridade e a 
instabilidade de humor, a não ser que a pessoa com 
tal transtorno seja provocada por outrem. 

(D) O quadro de delírium não implica déficit cognitivo, 
mas modificação na consciência. 

(E) O neurótico quase sempre vive em um mundo 
imaginário, o que o faz perder, aos poucos, o senso 
de realidade. 
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QUESTÃO 37 ______________________  
 
O humor e as emoções são, ao mesmo tempo, experiências 
psíquicas e somáticas, e revelam sempre a unidade 
psicossomática básica do ser humano (Dalgalarrondo, 2008). 
 
Nesse contexto, existe o “sintoma distimia” que pode ser 
caracterizado como 
 
(A) incapacidade de sentir prazer, seja pelo que for. 
(B) transtorno depressivo leve e crônico. 
(C) distanciamento psicótico afetivo. 
(D) apatia. 
(E) modificação básica do humor, tanto no que concerne 

à inibição quanto à exaltação. 
 

QUESTÃO 38 ______________________  
 
Que tipo de impulso mais se aproxima daquele de uma pessoa 
que está sempre se vangloriando diante dos outros? 
 
(A) Histérico. 
(B) Bipolar. 
(C) Autoafirmativo. 
(D) Nervoso. 
(E) Disfórico. 

 

QUESTÃO 39 ______________________  
 
As síndromes ansiosas são ordenadas inicialmente em dois 
grupos: quadros em que a ansiedade é constante e permanente 
(ansiedade generalizada, livre e flutuante) e quadros em que 
há crises de ansiedade abruptas e mais ou menos intensas 
(Dalgalarrondo, 2008).  
 
A respeito desse tema, assinale a alternativa que corresponde 
a quadros de crise abrupta. 
 
(A) Pânico. 
(B) Medo de altura. 
(C) Medo de falar em público. 
(D) Medo de escuro. 
(E) Medo de si mesmo. 

 

QUESTÃO 40 ______________________  
 
Segundo R. Debray, as noites são um reflexo dos dias. Com 
base nessa informação e considerando os transtornos do sono, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os medicamentos indutores do sono são bastante 

utilizados no tratamento das mais diversas formas de 
insônia. Tais substâncias agem sobre a causa da falta 
de sono, porém não exercem nenhuma influência 
sobre os problemas psicológicos que normalmente a 
acompanham. 

(B) Os transtornos do sono ocorrem isoladamente. A 
insônia pode ser um dos sintomas da depressão e de 
transtornos como o de ansiedade, o bipolar e o de 
estresse pós-traumático. 

 

(C) A higiene do sono compreende as condições e 
atitudes que favorecem o sono de qualidade, como, 
por exemplo, ser prudente no uso de alimentos  
e (ou) bebidas estimulantes e evitar trabalho 
intelectual até o momento de se deitar. No entanto, 
essas ações não dão resultado nos casos de 
distúrbios do sono. 

(D) Os indivíduos deprimidos estão propensos a 
apresentar um padrão de sono conturbado, 
caracterizado pelo despertar muito cedo, mas 
possuem a capacidade de voltar a dormir 
preservada. 

(E) A presença de transtornos do sono pode auxiliar a 
identificação de indivíduos mais vulneráveis ao 
desenvolvimento do transtorno depressivo. Em 
muitos casos, a insônia e a hipersonia constituem o 
único sintoma aparente do quadro depressivo. Nesse 
caso, há a possibilidade de o tratamento da insônia 
reduzir o risco de um novo episódio. 

 

QUESTÃO 41 _______________________  
 
Quanto aos transtornos alimentares, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Por ser um distúrbio de insatisfação pessoal, a 

anorexia é melhor tratada com a psicoterapia, sendo, 
na maioria das vezes, dispensado o 
acompanhamento médico. 

(B) Apesar de serem distúrbios alimentares, a anorexia 
e a bulimia não têm relação entre si. 

(C) Os transtornos alimentares caracterizam-se, em 
geral, por estados de ansiedade difíceis de serem 
abordados em função da sua complexa origem. 

(D) É pouco provável que as condições culturais e 
familiares exerçam influência no desenvolvimento 
dos transtornos alimentares. 

(E) Fatores biológicos não se incluem nas 
manifestações de distúrbios alimentares. 

 

QUESTÃO 42 _______________________  
 
Em relação aos sonhos, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os sonhos pouco têm a ver com as contingências 

experienciadas pelos pacientes no dia a dia; eles são 
apenas conteúdos inconscientes que não se 
coadunam com a vivência diária. 

(B) A interpretação dos sonhos, apesar da sua 
importância, não se enquadra entre as maiores 
contribuições da psicanálise para a compreensão e o 
tratamento das neuroses. 

(C) Só devem ser levados em consideração, para o 
tratamento das neuroses, os sonhos a que os 
pacientes atribuem importância para suas vidas, os 
quais são mais recorrentes, segundo eles. 

(D) Os pesadelos são sonhos aterradores que ocorrem, 
geralmente, no sono REM (Rapid Eye Movement) e 
relacionam-se a conflitos inconscientes e (ou) 
conscientes antigos e (ou) atuais. 

(E) Os conteúdos dos sonhos recorrentes preconizam 
acontecimentos futuros nas vidas das pessoas, a fim 
de que essas se previnam, porque tais sonhos têm 
grande probabilidade de se realizarem. 
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QUESTÃO 43 ______________________  
 
Acerca de aspectos relativos a não adesão ao tratamento 
psicológico, considerando a maioria das teorias psicológicas, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Medo do tratamento. 
(B) Benefício marginal ou secundário que a doença 

propicia à pessoa. 
(C) Crença de que não há cura. 
(D) A própria patologia é causadora, compulsoriamente, 

da resistência à adesão ao tratamento. 
(E) Somente as patologias psicóticas provocam na 

pessoa resistência à adesão ao tratamento. 
 

QUESTÃO 44 ______________________  
 
A teoria do estresse é um dos paradigmas centrais da 
psicologia do século 20. Os primeiros estudos a respeito do 
estresse mostram que as demandas excessivas sobre o 
organismo (sejam elas somáticas ou psicológicas) produzem 
uma sequência típica de respostas fisiológicas, o que envolve 
ativação simpática e do eixo adreno-hipofisário e 
hipotalâmico. É necessário o desenvolvimento de formas de 
apoio às vítimas, visando ajudá-las a readquirir o controle das 
próprias vidas (Corioli, 1998). 
 
Considerando essas informações, é correto afirmar que, 
enquanto vivencia o transtorno de estresse pós-traumático 
(TEPT), a pessoa desenvolve vários sintomas, entre eles, o (a) 
 
(A) sentimento subjetivo de anestesia dissociativa e a 

ausência de resposta emocional. 
(B) redução da consciência e a resiliência. 
(C) desrealização e a resiliência. 
(D) amnésia dissociativa e a clarividência. 
(E) assertividade e o catatonismo. 

 

QUESTÃO 45 ______________________  
 
A posição da maioria dos terapeutas que lida com o transtorno 
de estresse pós-traumático (TEPT) é de que, depois de uma 
experiência traumática que força o indivíduo a se defrontar 
com a própria vulnerabilidade e o desamparo, a vida jamais 
será a mesma, e o trauma, de alguma forma, fará parte do seu 
cotidiano (Cordioli, 1998). 
 
A respeito desse tema, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A fim de auxiliar o paciente, o psicólogo deve  

ajudá-lo a desconstruir o passado traumático. 
(B) Ajudar o paciente a encontrar um sentido ou 

significado para o seu trauma deve constituir-se no 
ponto principal da terapia. 

(C) O psicólogo não deve nomear os sintomas para o 
paciente, e deve evitar que este os traga para o 
processo terapêutico. 

(D) O terapeuta não precisa se esforçar para que ele e o 
paciente construam um vínculo forte entre si, uma 
vez que o trauma sofrido por este impede que isso 
aconteça. 

(E) Somente o fato de o paciente verbalizar seus 
sentimentos relacionados ao trauma, sem que seja 
necessário vivenciá-los no processo terapêutico, já é 
suficiente para que a cura seja alcançada. 

QUESTÃO 46 _______________________  
 
Em relação ao transtorno de personalidade, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) É impossível que uma pessoa criada em um 

ambiente favorável desenvolva algum tipo de 
transtorno de personalidade na vida adulta. 

(B) O transtorno de personalidade é causado por 
condições exclusivamente endógenas, estando 
pouco relacionado com as condições do meio 
ambiente em que foi criada a pessoa. 

(C) Em geral, o transtorno de personalidade está muito 
relacionado com a construção subjetiva da pessoa. 
Por isso, se uma pessoa está esgotada pelo excesso 
de trabalho, é mais pertinente, sob o ponto de vista 
terapêutico, descobrir por que ela trabalha tanto em 
vez de lhe sugerir um mês de descanso. 

(D) Embora a pessoa com transtorno de personalidade 
ansiosa sofra muito, não é sensível à rejeição e 
mostra-se mais atenta aos outros do que a si própria. 

(E) O indivíduo sociopata, apesar de ser frio e 
insensível, não se aproveita dos outros nem mente 
de forma recorrente. 

 

QUESTÃO 47 _______________________  
 

A partir de 2003, passa a fazer parte da estrutura do 
Ministério da Saúde uma “área técnica” que torna os 
princípios teóricos, políticos e metodológicos acumulados e 
ainda a construção no campo da Educação Popular em Saúde, 
como orientadores de suas ações e de seu projeto político.  

 
Ministério da Saúde. Caderno de Educação Popular e Saúde.  

Brasília-DF: MS, 2007. 
 
A respeito da Educação Popular em Saúde, preconizada pelo 
Ministério da Saúde por meio do Sistema Único de Saúde, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Baseia-se na concepção positivista, de modo que a 

educação em saúde é vista de forma reducionista, 
cujas práticas são impositivas. 

(B) Ao problematizar a realidade tomada como 
referência, a Educação Popular em Saúde  
mostra-se como um dispositivo de crítica social e 
das situações vivenciadas por indivíduos, grupos e 
movimentos. 

(C) A Educação Popular em Saúde evita atos 
pedagógicos que fazem com que as informações 
acerca da saúde dos grupos sociais contribuam 
para aumentar a visibilidade quanto à sua inserção 
histórica, social e política. 

(D) Apesar de trabalhar com atores sociais, a Educação 
Popular em Saúde pouco contribui para a 
construção de cenários nos quais os movimentos 
populares possam se fazer presentes, por falta de 
referencial teórico consistente. 

(E) Por estar fora do ambiente acadêmico, a Educação 
Popular em Saúde não desperta o interesse 
científico e, por isso, há produção acadêmica a 
respeito do tema. 
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QUESTÃO 48 ______________________  
 
Uma pessoa com sintomas de esquecimento de si mesma 
geralmente se encontra em estado de transtorno 
 
(A) associativo. 
(B) ciclotímico. 
(C) de negação. 
(D) dissociativo. 
(E) compulsivo. 

 

QUESTÃO 49 ______________________  
 
O caminho da constituição do Sistema Único de Saúde como 
principal política pública de saúde no Brasil foi longo e 
marcado por eventos que definiram claramente as políticas 
governamentais. Em 1977, por exemplo, foi criado um órgão, 
grande ente governamental prestador da assistência médica, 
basicamente à custa da compra de serviços médicos 
hospitalares e especializados do setor privado.  
 
Essas informações se referem  
 
(A) ao Instituto Nacional de Previdência Social 

(INPS). 
(B) ao Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social (INAMPS). 
(C) ao Programa de Ações Integradas de Saúde 

(PAIS). 
(D) aos Sistemas Unificados e Descentralizados de 

Saúde (SUDS). 
(E) às Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs). 

 

QUESTÃO 50 ______________________  
 
No que se refere ao transtorno de personalidade, é correto 
afirmar que 
 
(A) esse transtorno corrobora para um desempenho 

deficitário tanto pessoal como comunitário, porém 
tal déficit de desempenho não é compulsório. 

(B) esses transtornos, em geral, são facilmente 
superados com as experiências de vida da pessoa, 
sejam eles dolorosos ou não. 

(C) somente as experiências dolorosas são capazes de 
ajudar as pessoas com esse transtorno a se curarem. 

(D) a pessoa com esse transtorno sofre de incapacidade 
bastante acentuada para manter relações com os 
outros, exceto quando se tratar de transtorno da 
personalidade esquizoide.  

(E) um fator importante da personalidade paranoide é o 
fato de a pessoa com esse transtorno dificilmente 
guardar rancores dos outros, além de não se 
preocupar em pedir explicações acerca de 
conspirações, a não ser com base em dados reais. 

 
Área livre 

 
 




