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Exemplo: 

  

PSICÓLOGO 

 

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

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     

 

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre 
outros. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala definitivamente após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

05. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

06. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

07. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

08 Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso público. 

09. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 

 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: imaconcursotuntum@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

CARGO: 

DATA: 

26 de maio de 2019 

 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/20109 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA 

 

B  A 

Exemplo: 

D 

HORÁRIO: 

09 h às 12h 

 

DURAÇÃO: 

3 horas 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO  

TEXTO 

 

 

 
É preocupante a falta de conhecimento de diversos profissionais de diferentes áreas em relação à língua 1 

portuguesa. Alegam essas pessoas que a simples troca de um z por um s não muda o valor de uma petição 2 

advocatícia, a receita de um médico ou, ainda, o relatório de um administrador. Puro engano: um texto mal escrito 3 

abala a imagem do profissional que o escreveu e, sem dúvida, desqualifica o trabalho. Infelizmente, o descaso com 4 

o nosso idioma é notório.  5 

Devemos ter cuidado com o que se fala e com o que se escreve, pois a nossa imagem está sempre sendo 6 

avaliada. A proliferação de "houveram", "menas", o uso da segunda  pessoa para o pronome V.Sa. e as constantes 7 

derrapadas na concordância verbal podem parecer festival de mau gosto.  8 

Nossos alunos revelam, nos exames nacionais e internacionais, falhas incríveis em leitura e matemática. 9 

Somos o 53° país na classificação do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa). Partindo desse 10 

princípio, o MEC lidera movimento a fim de estabelecer os fundamentos da Base Nacional Comum Curricular. 11 

Quer ouvir todos os agentes envolvidos no processo, mobilizando especialistas federais, estaduais e municipais. 12 

Louvável medida, mas como torná-la prática diante desse quadro confuso de desentendimento?  13 

Começa que, por tradição (europeia?), nossos currículos são estanques. As 13 matérias do ensino médio, 14 

por exemplo, não conversam entre si, ao contrário do que acontece em países mais desenvolvidos em educação, 15 

como podemos citar a Finlândia, a Coreia do Sul e a Suécia, cujas experiências conhecemos pessoalmente.  16 

Qualquer que seja o curso a ser seguido por nossos alunos (ou mesmo na efetivação de concursos 17 

públicos), o conhecimento da língua portuguesa é essencial, com a mescla dos conteúdos de morfologia e sintaxe. 18 

Conhecer os valores semânticos é indispensável para o correto exercício profissional e também para a comunicação 19 

e expressão do nosso idioma.  20 

Sabe-se que há dificuldades no cumprimento das obrigações de interpretação de textos, como se exige nas 21 

provas, e isso é consequência dos nossos crônicos deficits de leitura. Por isso mesmo, qualquer que seja o caminho 22 

adotado para a valorização da educação brasileira, o conhecimento da língua portuguesa é vital. Não há currículo 23 

em nossas escolas que deixe de priorizar os estudos de português, que é a matéria mais bem servida de horas/aula.  24 

Conhecer mais profundamente a língua portuguesa não deixa de ser, igualmente, um exercício patriótico. 25 

Como compreender os textos de Machado de Assis, por exemplo, sem o adequado domínio da nossa língua? 26 

Devemos conhecer as suas origens, os seus caminhos e os riscos que pairam sobre o seu futuro, com o excesso de 27 

oferta eletrônica descontrolada.  28 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 
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O Brasil vive período de grande enriquecimento do que chamamos de avaliação. Demorou muito tempo 29 

para que adquiríssemos o real significado do que isso expressa, em termos de busca da qualidade. Se não 30 

conhecemos as nossas deficiências, como melhorar de conduta? No caso dos cuidados com a língua pátria, sempre 31 

existe palavra de incentivo para que ela se aperfeiçoe. Vamos reparar que, nos currículos propostos, o espaço da 32 

língua portuguesa é praticamente sagrado, não devendo se reduzir em proveito de qualquer outra disciplina. Não 33 

existe nada mais importante.  34 

Deve-se considerar, como fator rigorosamente prioritário, o preparo dos professores para ministrar a 35 

importante disciplina. Nas pesquisas feitas, registra-se sempre que o português é a primeira colocada, com uma 36 

tendência levemente crescente. Está à frente da grade curricular, o que é um sintoma altamente positivo, embora 37 

ainda insuficiente. É preciso melhorar sempre mais e aí insistimos no papel da leitura para que isso ocorra. Não nos 38 

anima o fato de termos poucas bibliotecas públicas, com um deficit nacional de 15 milhões de alunos sem a 39 

possibilidade de frequentar uma delas. Isso precisa ser corrigido em tempo hábil.  40 

Sabe-se que a língua é um fator fundamental da unidade nacional, base da cultura de um povo. Pode-se 41 

argumentar com o festival de línguas em certos países europeus, onde essa unidade fica prejudicada, embora cada 42 

povo lute pela preservação da sua língua como fator de independência e identidade popular. Temos a sorte e o 43 

destino de possuir uma só e poderosa língua de cultura. Há que se cuidar dela com todo carinho, valorizando os 44 

seus professores, escritores e todos os que sobre ela se debruçam. É uma forma de fortalecer a nossa cultura.45 

AUTOR: Arnaldo Niskier. FONTE: http://www.academia.org.br/artigos/o-poder-da-lingua-portuguesa 

 

 

 

 

01) No texto, o autor 

 

(A) observa que a língua portuguesa passa por um 

processo de deturpação. 

(B) critica o processo de transformação do idioma, 

consequência de seu mau uso pelo falante. 

(C) estabelece uma relação de causa e efeito entre o 

mau uso da língua e o conceito de um profissional. 

(D) defende um processo  de coibição entre as várias 

matérias que compõem a grade curricular de 

ensino no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

02) Uma leitura mais atenta do texto permite afirmar 

que 

 

(A) a escolha do léxico do enunciador do discurso 

reflete sua tendência para a informalidade do 

registro da língua. 

(B) o autor do texto interage com outros enunciadores 

na defesa que faz do seu ponto de vista sobre o 

tema tratado. 

(C) o emprego de linguagem figurada tem 

predominância no desenvolvimento temático. 

(D) A língua portuguesa tem uma grande importância 

no cotidianamente das pessoas, apesar de ela ser 

negligenciada no dia-a-dia. 
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03) Há ocorrência de ditongo,  dígrafo e encontro 

consonantal, respectivamente, em  

 

(A)  “países” (L.15), “essas” (L.2) e “Brasil” (L.29). 

(B) “alegam” (L.2), sendo (L.6) e “programa” (L.10). 

(C)  “idioma” (L.20), “textos” (L.21) e “forma” (L.45). 

(D) “brasileira” (L.23), “nossa” (L.45) e “movimento” 

(L.11). 

 

04) Tem função predicativa o termo 

 

(A) “profissionais” (L.1). 

(B) “portuguesa” (L.2) 

(C) “nacionais” (L.9). 

(D) “prática” (L.13). 

 

 

05) A base primitiva de formação das palavras 

“valorização” (L.23) e “enriquecimento” (L.29), 

respectivamente,  é  

 

(A) Substantivo e substantivo. 

(B) Substantivo e adjetivo. 

(C) Verbo e substantivo. 

(D) Verbo e adjetivo. 

 

06) Da palavra “compreender” pode-se obter a forma 

substantiva 

 

(A) compreensão. 

(B) compreenção. 

(C) compreenssão. 

(D) conpreensão. 

 

07) No texto, 

 

(A) o vocábulo “palavra” (L.32) completa o sentido do 

verbo.  

(B) O vocábulo “certos” (L.42), se transposto para 

depois do substantivo, o sentido do contexto em 

que está inserido permanece inalterável. 

(C) A oração “que chamamos de avaliação” (L.29) é 

exemplo de predicado verbo-nominal. 

(D) “nada” (L.34), se houver a substituição da forma 

verbal  existir pela correlata do verbo  haver, não 

mudará de função sintática. 

 

08) Exerce a mesma função sintática de “de Machado 

de Assis” (L.26) a expressão 

 

(A) “de concursos” (L.17). 

(B) “da língua portuguesa” (L.18). 

(C) “da educação” (L.23). 

(D) “de um povo” (L.41). 

 

09) Ocorre predicado verbal na alternativa 

 

(A) “a nossa imagem está sempre sendo avaliada.” 

(L.6/7). 

(B) “nossos currículos são estanques” (L.14). 

(C) “o conhecimento da língua portuguesa é essencial” 

(L.18). 

(D) “o conhecimento da língua portuguesa é vital.” 

(L.23). 

 

10) O vocábulo “se”, em “que se fala” (L.6), no 

contexto em que se insere, exerce a mesma função 

que o “se” em: 

 

(A) “que se escreve” (L.6). 

(B) “que ela se aperfeiçoe” (L.32). 

(C) “registra-se” (L.36). 

(D) “Pode-se argumentar com o festival de línguas em 

certos países europeus” (L.41/42). 

 

11) O que se afirma a respeito do termo transcrito está 

correto em 

 

(A) “preparo” (L.35) tem valor subjetivo. 

(B) “uma” (L.36) individualiza a palavra “tendência” 

(L.37). 

(C) “sem a possibilidade” (L.39/40) amplia o sentido 

do substantivo “alunos” (L.39). 

(D)  “o”, em “o que se escreve” (L.6) e “a”, em “a 

língua portuguesa” (L.25) possuem o mesmo valor 

morfológico. 
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12) No texto, observa-se 

 

(A) A coexistência do padrão formal da linguagem 

com o coloquialismo do vocabulário, como é o 

caso de “"menas"”. (L.7). 

(B) Uma inadequação no uso da contração “do”, em  

“do que acontece” (L.15), uma vez que a forma 

que obedece à regra gramatical determina que deve 

ser escrito “de o que acontece”. 

(C)  O uso de “profundamente” (L.25) com valor 

semântico de interiorização. 

(D) que as vírgulas que isolam a expressão “sem 

dúvida” (L.4) forma usadas pela mesma razão das 

vírgulas que isolam o termo “por tradição 

(europeia?)” (L.14). 

 

13) Os termos “a fim de” (L.11) e “mas” (L.13) 

expressam, respectivamente,  

 

(A) direção e explicação. 

(B) síntese e oposição. 

(C) finalidade e ressalva. 

(D) conclusão e adversidade. 

 

14) No texto,  

 

(A) O vocábulo “por nossos alunos” (L.17) á agente da 

ação verbal. 

(B) Os vocábulos “que” e “que”, em “que o escreveu” 

(L.4) e em “Sabe-se que a língua” (L.41), 

pertencem à mesma classe morfológica. 

(C) Na palavra “hábil” (L.40), o “-h” representa uma 

consoante brasileira. 

(D)  “só” (L.44) e “igualmente” (L.25) têm valores 

morfológicos iguais.  

 

15) Há correspondência modo-temporal entre a forma 

verbal simples “demorou” (L.29)  e a composta em 

 

(A) tinha demorado. 

(B) Terá demorado. 

(C) Teria demorado. 

(D) Tem demorado. 
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16) Leia as afirmativas a seguir: 

 

I. No Windows 10, é possível usar a ferramenta 

Limpeza de Disco para excluir arquivos 

temporários e arquivos de sistema do computador. 

II. No Windows 10, é possível criar uma pasta 

usando a tecla de atalho CTRL+Shift + N. 

 

Marque a alternativa CORRETA: 

(A) As duas afirmativas são verdadeiras. 

(B) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. 

(C) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. 

(D) As duas afirmativas são falsas. 

 

17) A planilha a seguir foi elaborada por meio do 

Excel 2016, em sua configuração padrão: 

 
 

Assinale a alternativa que apresenta o valor que será 

exibido na célula B5, após esta ser preenchida com a 

função abaixo: 

=SE(MÉDIA(A1;C3)>=7,5;SOMA(A4:D4);MÁXIMO(

A2:D2)) 

(A) 8 

(B) 22 

(C) 7,5 

(D) 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18) Quanto ao Microsoft Word 2013, analise as 

afirmativas abaixo e responda a alternativa correta: 
 

(A) Pincel de formatação, aumentar recuo e Traduzir, 

são comandos que estão na mesma guia ou menu. 

(B) O Word 2013 não abre arquivos no formato odt. 

(C)  A verificação da ortografia e da gramática do 

texto no documento pode ser realizada por meio do 

acionamento das teclas SHIFT+ F3. 

(D) No Word 2013, quando é feito um triplo clique 

numa palavra de um parágrafo, todo o parágrafo é 

selecionado. 
 

19) Sobre conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados a internet/intranet, 

julgue as afirmativas abaixo: 

 

I. É possível, utilizando-se uma VPN, acessar os 

dados da intranet, por meio da Internet. 

II. Uma Intranet pode estar conectada a outra Intranet. 

III. Quando há Intranet instalada em uma empresa 

significa que todos os funcionários têm acesso à 

Internet. 
 

Está correto o que se afirma em: 

(A) somente uma das afirmações 

(B) somente duas das afirmações. 

(C) somente três das afirmações. 

(D) nenhuma. 

 

20) Ao se navegar na Internet utilizando o Google 

Chrome, Firefox ou Internet Explorer, muitas 

vezes é possível navegar de forma oculta. Essa 

navegação permite acessar conteúdo sem que 

sejam salvos dados pessoais, histórico de 

navegação, cookies, pesquisas, lista de downloads 

e arquivos temporários. Para abrir rapidamente o 

recurso no Firefox, utiliza-se a combinação de 

teclas  
 

(A) CTRL + SHIFT + DELETE 

(B) CTRL + SHIFT + P 

(C) CTRL + SHIFT + N 

(D) CTRL + SHIFT + T 

 

  INFORMÁTICA                                                                        QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) De acordo com o Código de Ética Profissional do 

Psicólogo, assinale a alternativa correta.  

 

(A) O psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e 

atividades voltadas para a produção de 

conhecimento e desenvolvimento de tecnologias 

deverá seguir três princípios: avaliará os riscos 

envolvidos, tanto pelos procedimentos, como pela 

divulgação dos resultados, com o objetivo de 

proteger as pessoas, grupos, organizações e 

comunidades envolvidas; garantirá o anonimato 

das pessoas, grupos ou organizações, salvo 

interesse manifesto destes; e garantirá o acesso das 

pessoas, grupos ou organizações aos resultados das 

pesquisas ou estudos, após seu encerramento, 

sempre que assim o desejarem. 

(B) As transgressões dos preceitos deste Código 

constituem infração disciplinar, com a aplicação 

das seguintes penalidades, na forma dos 

dispositivos legais ou regimentais: a) advertência; 

b) multa; c) censura pública; d) suspensão do 

exercício profissional, por até 30 dias, ad 

referendum do Conselho Federal de Psicologia; e 

cassação do exercício profissional, ad referendum 

do Conselho Federal de Psicologia. 

(C) O psicólogo poderá intervir na prestação de 

serviços psicológicos, que estejam sendo efetuados 

por outro profissional, apenas nas seguintes 

situações: a pedido do profissional responsável 

pelo serviço; em caso de emergência ou risco ao 

beneficiário ou usuário do serviço, quando dará 

imediata ciência ao profissional; e quando 

informado expressamente, por qualquer uma das 

partes, da interrupção voluntária e definitiva do 

serviço. 

(D) Um dos princípios fundamentais desse código é: 

“O Psicólogo deverá sugerir serviços de outros 

psicólogos, sempre que, por motivos justificáveis, 

não puderem ser continuados pelo profissional que 

os assumiu inicialmente, fornecendo ao seu 

substituto as informações necessárias à 

continuidade do trabalho.”. 

 

 

 

 

 

 

22) De acordo com á legislação e as normatizações 

inerentes ao exercício profissional do psicólogo, 

analise as afirmativas abaixo e assinale a opção 

correta. 

 

I. Será considerada infração disciplinar, sujeita ao 

processo disciplinar ordinário: Para pessoa física: 

a) descumprir as disposições de resolução de 

natureza administrativa, as previstas em lei que 

regulamenta o exercício profissional, além 

daquelas contidas na presente Resolução;  e b) 

atuar em pessoa jurídica que não atenda ao 

disposto no Art. 24 da presente Resolução. Para 

pessoa jurídica: a) manter pessoa física no 

exercício profissional em período de 

suspensão/cassação, ou com o registro ou cadastro 

cancelado; b) contratar ou acobertar pessoa não 

habilitada para o exercício da profissão ou sem 

inscrição profissional; c) não possuir ou deixar de 

indicar o responsável técnico pelos serviços 

psicológicos; e d) deixar de atender às condições 

éticas e técnicas para o exercício da profissão de 

psicólogo. Caso venha a ser constatado, a qualquer 

época, o não cumprimento das disposições 

contidas nesta Resolução, o fato será considerado 

infração disciplinar e implicará a aplicação das 

seguintes penalidades para a pessoa jurídica, sem 

prejuízo das medidas judiciais cabíveis: multa; 

suspensão temporária das atividades; e 

cancelamento do registro ou cadastramento. Na 

aplicação da pena, o Plenário do Conselho 

Regional de Psicologia considerará, em cada caso: 

a gravidade da falta; a especial gravidade das faltas 

relacionadas com o exercício profissional; a 

individualidade da pena; o caráter primário ou não 

do infrator. A reincidência será considerada 

agravamento, para fins de decisão da pena. 
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II. Denúncias encaminhadas ao CRP-MG contra 

psicólogos podem ser conduzidas pela Comissão 

de Orientação e Fiscalização (COF) ou pela 

Comissão de Ética (COE). Tanto no caso de uma 

denúncia informal ou de uma denúncia formal, ao 

questionar a atuação do profissional de Psicologia, 

o denunciante deverá encaminhar uma 

representação ao CRP-MG, conforme determina o 

Código de Processamento Disciplinar (CPD) 

(Resolução CFP nº 06/2007). A representação 

deverá ser apresentada diretamente ao presidente 

do Conselho, mediante documento escrito e 

assinado pelo representante, contendo nome e 

qualificação do representante e do representado; 

descrição circunstanciada do fato; prova 

documental que possa servir à apuração do fato e 

de sua autoria e indicação dos meios de prova de 

que pretende o representante se valer para provar a 

alegação. Porém, a falta desses dois últimos 

elementos não impede o recebimento da 

representação. A COE, ao receber o documento 

contendo a denúncia, avaliará se a mesma 

apresenta indícios de infração ao Código de Ética 

do Psicólogo e prosseguirá com a tramitação 

processual prevista no CPD. O psicólogo 

processado será julgado pelo Plenário, havendo a 

possibilidade de arquivamento ou aplicação de 

penalidade. 

III. O psicólogo perito é profissional designado para 

assessorar a Justiça no limite de suas atribuições, 

devendo exercer tal função com isenção em 

relação às partes envolvidas e comprometimento 

ético. Já o psicólogo assistente técnico é indicado e 

contratado pela(s) parte(s) para assessorá-la(s), não 

sujeito a impedimento ou suspeição legais. A 

atuação em ambas as funções é regulamentada pela 

Resolução do CFP nº 08/2010. Torna-se 

importante destacar que o psicólogo poderá se 

recusar a assumir tais funções. 

IV. O psicólogo poderá requerer o cancelamento da 

sua inscrição, apenas se não estiver respondendo a 

processo ético.  

 

 

 

 

 

 

V. Poderão proceder ao cadastramento no Conselho 

Regional de Psicologia todas as pessoas jurídicas 

com atividade principal de competência de outra 

área profissional, mas que tenham psicólogo na 

equipe de trabalho, incluindo-se os serviços de 

Psicologia das universidades e instituições de 

ensino superior. O pedido de cadastramento far-se-

á por requerimento dirigido ao presidente do 

Conselho Regional de Psicologia competente, 

ficando a critério de cada Conselho Regional a 

definição dos documentos necessários ao 

cadastramento. 

 

(A) Estão corretas apenas as afirmativas II, IV e V. 

(B) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e IV. 

(C) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e V. 

(D) Estão corretas apenas as afirmativas I, IV eV. 

 

23) Sobre a Psicopatologia, informe se é verdadeiro 

(V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e depois 

assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta.  

 

(  ) O campo da psicopatologia inclui um grande 

número de fenômenos humanos especiais, 

associados ao que se denominou historicamente de 

doença mental. São vivências, estados mentais e 

padrões comportamentais que apresentam, por um 

lado, uma especificidade psicológica (as vivências 

dos doentes mentais possuem dimensão própria, 

genuína, não sendo apenas “exageros” do normal) 

e, por outro, conexões complexas com a psicologia 

do normal (o mundo da doença mental não é um 

mundo totalmente estranho ao mundo das 

experiências psicológicas “normais”).  

(  ) Há vários critérios de normalidade e anormalidade 

em psicopatologia. A adoção de um ou outro 

depende, entre outras coisas, de opções filosóficas, 

ideológicas, sistêmicas e pragmáticas do 

profissional.  

(  ) Existe, no processo diagnóstico psicopatológico, 

uma relação dialética permanente entre o 

particular, individual (aquele paciente específico, 

aquela pessoa em especial), o social ( o ambiente o 

qual aquela pessoa participa) e o geral, universal 

(categoria diagnóstica à qual essa pessoa pertence).  
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(  ) A avaliação neurológica do paciente com transtorno 

mental é diferenciada à da clientela geral. Esse tipo 

de avaliação depende de uma anamnese bem-

colhida e de exame neurológico objetivo que, bem-

realizado, visa identificar topograficamente uma 

possível lesão ou disfunção no sistema nervoso 

central e/ou periférico. 

(  ) Os sintomas emergenciais são vivências 

psicopatológicas, uma espécie de palco, de 

contexto mais geral, em que emergem os sintomas 

crônicos. 

 

(A) F – V – F – V – F. 

(B) F – V – V – V – V. 

(C) V – F – V – F – V. 

(D) V –F – F – F – F. 

 

24) Sobre as alterações nas funções psíquicas 

elementares é correto afirmar. 

 

(A) O estado crepuscular caracteriza-se por surgir e 

desaparecer de forma abrupta e ter duração 

variável, de poucos minutos ou horas a algumas 

semanas. Durante esse estado, ocorrem, com certa 

frequência, atos explosivos violentos e episódios 

de descontrole emocional (podendo haver 

implicações legais de interesse à psicologia e à 

psiquiatria forense). 

(B) Distinguem-se vários tipos de desorientação, de 

acordo com a alteração de base que a condiciona. É 

preciso lembrar que geralmente a desorientação 

ocorre, em primeiro lugar, em relação ao espaço. 

Só após o agravamento do transtorno, o indivíduo 

se desorienta quanto ao tempo e, finalmente, 

quanto a si mesmo. 

(C) Algumas das funções psíquicas mais afetadas nos 

transtornos psicoorgânicos são: nível de 

consciência, orientação, psicomotricidade e 

atenção. 

(D) O delírio primário se origina de alteração primária 

do pensamento, do ajuizar. É fruto de condições 

psicologicamente rastreáveis e compreensíveis. 

 

 

 

 

 

25) Analise as afirmativas abaixo e assinale a opção 

correta. 

 

I. A principal forma de psicose, por sua frequência e 

sua importância clínica, é certamente a 

esquizofrenia. Considera-se que alguns sintomas 

são muito significativos para o diagnóstico da 

esquizofrenia, particularmente aqueles 

denominados sintomas primários. 

II. Os sintomas secundários das psicoses 

esquizofrênicas caracterizam-se pela perda de 

certas funções psíquicas (na esfera da vontade, do 

pensamento, da linguagem, etc.) e pelo 

empobrecimento global da vida afetiva, cognitiva e 

social do indivíduo. 

III. O Estupor Depressivo é  um estado depressivo 

grave, no qual o paciente permanece dias na cama 

ou sentado, em estado de catalepsia (imóvel; em 

geral rígido), com negativismo que se exprime pela 

ausência de respostas às solicitações ambientais, 

geralmente em estado de mutismo, recusando 

alimentação, muitas vezes urinando e defecando no 

leito. 

IV. A Depressão Atípica é um subtipo de depressão 

que pode ocorrer em episódios depressivos de 

intensidade leve a grave, em transtorno unipolar ou 

bipolar. 

V. As parafrenias são formas de psicose 

esquizofreniforme, de aparecimento tardio, em que 

surgem delírios, em geral acompanhados de 

alucinações, mas nas quais, semelhantemente à 

paranoia, há relativa preservação da personalidade 

do doente. 

 

(A) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e V. 

(B) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e IV. 

(C) Estão corretas apenas as afirmativas III, IV e V. 

(D) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III. 
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26) Sobre o Transtorno do Espectro Autista é correto 

afirmar. 

 

(A) Os comportamentos das pessoas com autismo 

possuem um espectro de gravidade e são divididos 

em três categorias. A primeira categoria trata-se de 

comportamentos motores repetitivos, a segunda 

está relacionada aos comportamentos 

estereotipados e a terceira está relacionada a 

comportamentos disruptivos cognitivos.  

(B) A tríade de sintomas do espectro autista é 

linguagem; comportamento social; e contato físico. 

(C) A dificuldade de socialização é a base da tríade de 

sintomas do funcionamento autístico. 

(D) As crianças com autismo escolhem ficar sozinhas, 

pois o contato social lhes parece invasivo e 

intimidador 

 

27) Sobre os transtornos relacionados ao uso e abuso 

de substâncias psicoativas, assinale a alternativa 

correta.  

 

(A) A dependência de substâncias psicoativas ocorre 

quando há uso recorrente ou contínuo de uma 

substância psicoativa, uso este que é lesivo ou mal 

adaptativo (levando a prejuízos ou sofrimento 

clinicamente significativos). Tal uso produz 

prejuízos ao sujeito em sua vida familiar, no 

trabalho ou na escola (ausência ao trabalho, 

fracasso escolar, brigas familiares, etc.). 

(B) Denomina-se esquizofrenia tóxica aqueles quadros 

causados diretamente pela ação da substância sobre 

o cérebro. São quadros de curta a média duração 

(horas ou, no máximo, dias), que remitem à 

medida que a substância desaparece do sistema 

nervoso. Esses quadros geralmente incluem 

rebaixamento do nível de consciência, confusão 

mental, ilusões e alucinações visuais (com menos 

frequência auditivas), medo e perplexidade. 

(C) A síndrome de dependência de álcool (SDA) é 

definida como um estado psíquico e físico 

resultante da ingestão repetitiva de álcool, 

incluindo a compulsão para ingerir bebidas 

alcoólicas de modo contínuo ou periódico, 

havendo a perda do controle. O fenômeno de 

tolerância geralmente está presente. Os aspectos 

característicos da SDA são: empobrecimento do 

repertório; relevância da bebida; aumento da 

tolerância ao álcool; sintomas repetitivos de 

abstinência; esquiva ou busca de alívio para os 

sintomas de abstinência; compulsão para beber; 

reinstalação mais rápida da tolerância após a 

abstinência; e negação. 

(D) As alterações da consciência induzidas por 

substâncias duram dias. Ocorrem geralmente após 

períodos de uso intenso. Podem se manifestar 

como quadros paranoide e são normalmente 

causadas por cocaína (pó inalado ou injetado ou o 

crack fumado), anfetamínicos, alucinógenos e, 

mais raramente, maconha. 

 

28) Sobre o Acompanhamento Psicossocial assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) O acompanhamento psicossocial é a metodologia 

usada para os casos em que há necessidade de 

atenção mais focalizada a um indivíduo ou mais 

membros da família. O atendimento se dá de 

forma direta através de 

atendimento psicossocial individual, familiar e em 

grupo.  

(B) Durante o acompanhamento poderão ou não se 

realizar visitas domiciliares.  

(C) A devolução/fechamento é realizada após algum 

tempo de acompanhamento psicossocial a partir de 

uma nova avaliação do plano individualizado de 

atendimento. Caso este tenha sido cumprido e a 

demanda voltada para a violação de direitos tenha 

sido abarcada e ressignificada (os sintomas e 

quadros referentes à situação de violência tenham 

sido trabalhados), o usuário deve ser referenciado 

no CRAS de sua região e sua pasta arquivada. 

Caso, ao reavaliar o plano de atendimento, 

compreenda-se que existe a necessidade de 

continuação no serviço e/ou exista nova demanda 

referente à violação de direitos, um novo plano 

individualizado de atendimento, com novos 

objetivos, será elaborado e a família será mantida 

em acompanhamento.  

(D) Para arquivar a pasta referente a uma situação, o 

CREAS deverá solicitar o arquivamento via 

ofício/memorando ao órgão de solicitou o 

acompanhamento.  

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                               Página | 12  

 

CARGO: PSICÓLOGO 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA (EDITAL 001/2019) 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

29) A Síndrome de Burnout conhecida também como 

"Síndrome do Esgotamento Profissional", é 

justamente o excesso de trabalho. Sobre essa 

doença é correto afirmar.  
 

(A) A Síndrome de Burnout é um estado físico, 

emocional, psicossocial e mental de exaustão 

extrema, resultado do acúmulo excessivo em 

situações de trabalho que são emocionalmente 

exigentes e/ou estressantes, que demandam muita 

competitividade ou responsabilidade. 

(B) O diagnóstico da Síndrome de Burnout é feita por 

profissional especialista após análise clínica do 

paciente. No âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS), a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) 

está apta a oferecer, de forma integral e gratuita, 

todo tratamento, desde o diagnóstico até o 

tratamento medicamentoso. Os Centros de 

Atenção Psicossocial, um dos serviços que 

compõe a RAPS, são os locais mais indicados. 

(C) Os sinais de piora do Síndrome de Burnout surgem 

quando a pessoa não segue o tratamento adequado. 

Com isso, os sintomas se agravam e incluem perda 

total da motivação, distúrbios gastrointestinais e 

depressão profunda. Nesse caso, o mais indicado é 

internação para avaliação detalhada e possíveis 

intervenções médicas. 

(D) A Síndrome de Burnout envolve inadequação 

psicossocial, sofrimentos psicológicos e 

problemas físicos. O estresse e a falta de 

motivação, quando constantes, podem indicar o 

início da doença.  

 

30) Sobre o Transtorno de Déficit de Atenção com 

Hiperatividade (TDAH) assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) É um transtorno neurobiológico e cognitivo de 

causas genéticas, caracterizado por sintomas como 

falta de atenção, inquietação e impulsividade. 

Aparece na infância e pode acompanhar o 

indivíduo por toda a vida. 

(B) O TDAH apresenta dois tipos distintos, com um 

detalhe importante: o TDAH hiperativo é aquele 

em que a criança apresenta a hiperatividade e a 

impulsividade. Já o TDAH desatento é 

caracterizado quando a criança demonstra apenas a 

falta de atenção. 

(C) Na infância, as comorbidades mais comuns com 

déficit de atenção são transtornos de 

aprendizagem, como dislexia ou discalculia, 

bem como transtorno opositivo-desafiador. Em 

adultos, comorbidades envolvendo ansiedade, 

depressão, stress crônico, transtorno-obsessivo 

compulsivo, bipolaridade e abuso de drogas 

precisam ser bem avaliadas. Pois como há 

sintomas comuns, pode-se chegar a um 

diagnóstico incorreto ou então deixar de 

enxergar todos os aspectos presentes. 

(D) O diagnóstico do TDAH é essencialmente 

neurológico, baseado na análise de exames e de 

sintomas comportamentais por um especialista. 

A partir do resultado dos exames irá concluir se 

o caso é realmente déficit de atenção. Se há ou 

não hiperatividade e impulsividade.  

 

31) Sobre a Lei Maria da Penha é correto afirmar. 

 

(A) Para os efeitos da Lei Maria da Penha, 

configura violência doméstica e familiar contra 

a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento 

físico, emocional, sexual ou psicológico. 

(B) A política pública que visa coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher far-se-á 

por meio de um conjunto articulado de ações 

da União e dos Estados e de ações não-

governamentais. 

(C) A assistência à mulher em situação de 

violência doméstica e familiar será prestada de 

forma articulada e conforme os princípios e as 

diretrizes previstos na Lei Orgânica da 

Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, 

no Sistema Único de Segurança Pública, entre 

outras normas e políticas públicas de proteção, 

e emergencialmente quando for o caso. O juiz 

determinará, por prazo certo, a inclusão da 

mulher em situação de violência doméstica e 

familiar no cadastro de programas assistenciais 

do governo federal, estadual e municipal. 

(D) Em alguns casos de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, será permitido penas 

de cesta básica ou outras de prestação 

pecuniária, bem como a substituição de pena 

que implique o pagamento isolado de multa.  
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32) De acordo com as modalidades de documentos, 

numere a segunda coluna de acordo com a 

primeira: 

 

1º Coluna 2º Coluna 

 

( 1 ) – Parecer 

Psicológico 

 

( 2 ) – Atestado 

Psicológico 

 

( 3 ) – 

Declaração 

 

( 4 ) – Laudo 

Psicológico  

 

 

 

(   ) Deve expor: registro do nome e sobrenome 

do solicitante; finalidade do documento 

(por exemplo, para fins de comprovação); 

registro de informações solicitadas em 

relação ao atendimento (por exemplo: se 

faz acompanhamento psicológico, em 

quais dias, qual horário); registro do local 

e data da expedição da declaração; 

registro do nome completo do psicólogo, 

sua inscrição no CRP e/ou carimbo com as 

mesmas informações; e assinatura do 

psicólogo acima de sua identificação ou 

do carimbo. 

(   ) A formulação desse documento deve se 

restringir à informação solicitada pelo 

requerente, contendo expressamente o fato 

constatado.  

(   ) Esse documento é composto de quatro itens: 

Identificação; Exposição de motivos; 

Análise; e Conclusão. 

(   ) Os registros, nesse documento, deverão 

estar transcritos de forma corrida, ou seja, 

separados apenas pela pontuação, sem 

parágrafos, evitando, com isso, riscos de 

adulterações. No caso em que seja 

necessária 

a utilização de parágrafos, o psicólogo deverá 

preencher esses espaços com traços. 

(   ) É um documento que visa a informar a 

ocorrência de fatos ou situações objetivas 

relacionados ao atendimento psicológico  

(   )  É uma peça de natureza e valor científicos, 

devendo conter narrativa detalhada e 

didática, com 

clareza, precisão e harmonia, tornando-se 

acessível e compreensível ao destinatário. 

(   ) É uma apresentação descritiva acerca de 

situações e/ou condições psicológicas e 

suas determinações históricas, sociais, 

políticas e culturais, pesquisadas no 

processo de avaliação psicológica. Como 

todo documento, deve ser subsidiado em 

dados colhidos e analisados, à luz de um 

instrumental técnico (entrevistas, 

dinâmicas, testes psicológicos, 

observação, exame psíquico, intervenção 

verbal), consubstanciado em referencial 

técnico-filosófico e científico adotado 

pelo psicólogo. 

(   ) É um documento fundamentado e resumido 

sobre uma questão focal do campo 

psicológico, cujo resultado pode ser 

indicativo ou conclusivo. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

(A) 1,3,3,2,4,2,4,1. 

(B) 3,2,3,2,1,4,1,4. 

(C) 3,2,1,2,3,4,4,1. 

(D) 2,2,1,3,2,4,4,1. 

 

33) Sobre o Manual de Elaboração de Documentos 

Escritos Produzidos pelo Psicólogo é correto 

afirmar.   

 

(A) O psicólogo, na elaboração de seus documentos, 

deverá adotar, como princípios norteadores, as 

técnicas da linguagem escrita e os princípios 

éticos, técnicos e científicos da profissão. 

(B) Os documentos escritos decorrentes de avaliação 

psicológica, bem como todo o material que os 

fundamentou, deverão ser guardados pelo prazo de 

cinco anos, observando-se a responsabilidade por 

eles tanto do psicólogo, quanto da instituição em 

que ocorreu a avaliação psicológica. 

(C) O prazo de validade do conteúdo dos documentos 

escritos, decorrentes das avaliações psicológicas é 

de até 5 (cinco) anos. 

(D) O Manual de Elaboração de Documentos Escritos, 

dispõe sobre os seguintes itens: Modalidades de 

documentos; Conceito / finalidade / estrutura; 

Validade dos documentos; e Guarda dos 

documentos. 

 

34) Sobre o decreto 3298/1999, informe se é 

verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo 

e depois assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta. 

 

(   ) Cabe aos órgãos e às entidades do Poder Público e a 

sociedade assegurar à pessoa portadora de 

deficiência o pleno exercício de seus direitos 

básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, 

ao trabalho, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à 

previdência social, à assistência social, ao 

transporte, à edificação pública, à habitação, à 

cultura, ao amparo à infância e à maternidade, e de 

outros que, decorrentes da Constituição e das leis, 

propiciem seu bem-estar pessoal, social e 

econômico  
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(   ) A  incapacidade é uma redução efetiva e acentuada 

da capacidade de integração social, com 

necessidade ou não de equipamentos, mas com 

necessidade de adaptações, meios ou recursos 

especiais para que a pessoa portadora de 

deficiência possa receber ou transmitir 

informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e 

ao desempenho de função ou atividade a ser 

exercida.  

(   ) A Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência, em consonância com o 

Programa Nacional de Direitos Humanos, 

obedecerá aos seguintes princípios: 

desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da 

sociedade civil, de modo a assegurar a plena 

integração da pessoa portadora de deficiência no 

contexto sócio-econômico e cultural; 

estabelecimento de mecanismos e instrumentos 

legais e operacionais que assegurem às pessoas 

portadoras de deficiência o pleno exercício de seus 

direitos básicos que, decorrentes da Constituição e 

das leis, propiciam o seu bem-estar pessoal, social 

e econômico; e respeito às pessoas portadoras de 

deficiência, que devem receber igualdade de 

oportunidades na sociedade por reconhecimento 

dos direitos que lhes são assegurados, sem 

privilégios ou paternalismos. 

(   ) São objetivos da Política Nacional para a 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência: 

estabelecer mecanismos que acelerem e favoreçam 

a inclusão social da pessoa portadora de 

deficiência; adotar estratégias de articulação com 

órgãos e entidades públicos e privados, bem assim 

com organismos internacionais e estrangeiros para 

a implantação desta Política; incluir a pessoa 

portadora de deficiência, respeitadas as suas 

peculiaridades, em todas as iniciativas 

governamentais relacionadas à educação, à saúde, 

ao trabalho, à edificação pública, à previdência 

social, à assistência social, ao transporte, à 

habitação, à cultura, ao esporte e ao lazer; e 

viabilizar a participação da pessoa portadora de 

deficiência em todas as fases de implementação 

dessa Política, por intermédio de suas entidades 

representativas. 

 

 

 

(   ) Consideram-se ajudas técnicas, para os efeitos deste 

Decreto, os elementos que permitem compensar 

uma ou mais limitações funcionais motoras, 

sensoriais ou mentais da pessoa portadora de 

deficiência, com o objetivo de permitir-lhe superar 

as barreiras da comunicação e da mobilidade e de 

possibilitar sua plena inclusão social. 

 

(A) F – V - V – F – F. 

(B) F – V – F – V – F. 

(C) V – F – V – F – V. 

(D) F – F – V – F – V.. 

 

35) De acordo com a Lei 10216/2001 sobre a Política 

Nacional da Saúde Mental assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) A internação psiquiátrica involuntária deverá, no 

prazo de quarenta e oito horas, ser comunicada ao 

Ministério Público Estadual pelo responsável 

técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, 

devendo esse mesmo procedimento ser adotado 

quando da respectiva alta. O término da internação 

involuntária dar-se quando estabelecido pelo 

especialista responsável pelo tratamento.  

(B) A internação compulsória é determinada, de 

acordo com a legislação vigente, pelo juiz 

competente, que levará em conta as condições de 

segurança do estabelecimento, quanto à 

salvaguarda do paciente, da família do paciente, 

dos demais internados e funcionários.  

(C) O tratamento em regime de internação será 

estruturado de forma a oferecer assistência integral 

à pessoa portadora de transtornos mentais e á sua 

família, incluindo serviços médicos, de assistência 

social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e 

outros.  

(D) Evasão, transferência, acidente, intercorrência 

clínica grave e falecimento serão comunicados pela 

direção do estabelecimento de saúde mental aos 

familiares, ou ao representante legal do paciente, 

bem como à autoridade sanitária responsável, no 

prazo máximo de vinte e quatro horas da data da 

ocorrência.  
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36) Sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas 

sobre Drogas (Sisnad), informe se é verdadeiro (V) 

ou falso (F) o que se afirma abaixo e depois 

assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta. 

 

(  ) O Sisnad tem a finalidade de articular, integrar, 

organizar e coordenar as atividades relacionadas 

com: a prevenção do uso indevido, a atenção e a 

reinserção social de usuários e dependentes de 

drogas; e a repressão da produção não autorizada e 

do tráfico ilícito de drogas. 

(  ) O Sisnad tem os seguintes princípios: contribuir 

para a inclusão social do cidadão, visando a torná-

lo menos vulnerável a assumir comportamentos de 

risco para o uso indevido de drogas, seu tráfico 

ilícito e outros comportamentos correlacionados; 

promover a construção e a socialização do 

conhecimento sobre drogas no país; e promover a 

integração entre as políticas de prevenção do uso 

indevido, atenção e reinserção social de usuários e 

dependentes de drogas e de repressão à sua 

produção não autorizada e ao tráfico ilícito e as 

políticas públicas setoriais dos órgãos do Poder 

Executivo da União, Distrito Federal, Estados e 

Municípios. 

(  ) Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, 

transportar ou trouxer consigo, para consumo 

pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo 

com determinação legal ou regulamentar será 

submetido às seguintes penas: prestação de 

serviços à comunidade; e  medida educativa de 

comparecimento a programa ou curso educativo. 

(  ) É indispensável a licença prévia da autoridade 

competente para produzir, extrair, fabricar, 

transformar, preparar, possuir, manter em depósito, 

importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, 

expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou 

adquirir, para qualquer fim, drogas ou matéria-

prima destinada à sua preparação, observadas as 

demais exigências legais.  

(  ) É obrigação do Distrito Federal e dos Municípios 

poderão criar estímulos fiscais e outros, destinados 

às pessoas físicas e jurídicas que colaborem na 

prevenção do uso indevido de drogas, atenção e 

reinserção social de usuários e dependentes e na 

repressão da produção não autorizada e do tráfico 

ilícito de drogas. 

 

(A) F – V - V – F – V. 

(B) V – F – V  – V – F. 

(C) V – F – F – V – F. 

(D) F – V – F – F – V. 

 

37) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 

afirma abaixo e depois assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta. 

 

(  ) A política de atendimento dos direitos da criança e 

do adolescente far-se-á através de um conjunto 

articulado de ações governamentais e não-

governamentais, da União, dos estados, do Distrito 

Federal e dos municípios.  

(  ) É obrigação do Estado e da sociedade, garantir à 

pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante 

efetivação de políticas sociais públicas que 

permitam um envelhecimento saudável e em 

condições de dignidade.  

(  ) Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime 

familiar de trabalho, aluno de escola técnica, 

assistido em entidade governamental ou não-

governamental, é vedado trabalho: noturno, 

realizado entre as vinte horas de um dia e as cinco 

horas do dia seguinte; perigoso, insalubre ou 

penoso; realizado em locais prejudiciais à sua 

formação e ao seu desenvolvimento físico, 

emocional e moral; e realizado em horários e locais 

que não permitam a frequência à escola. 

 (  ) A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a 

pessoa de até 18 (dezoito) anos. O deferimento da 

tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou 

suspensão do poder familiar e implica 

necessariamente o dever de guarda. 

(  ) É obrigação da família, da comunidade, da 

sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, 

com absoluta prioridade, a efetivação do direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, à 

cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 

cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 

convivência familiar e comunitária. 

 

(A) F – V - V – F – F. 

(B) V – F – F – F – V. 

(C) V – V – F – F – V. 

(D) F – F – V – F – V. 
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38) O ensino será ministrado com base em alguns 

princípios, são eles: 

 

(A) A educação escolar deverá vincular-se ao mundo 

do trabalho e à prática social; valorização da 

experiência extra-escolar; e vinculação entre a 

educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

(B) Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 

(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade; 

educação infantil gratuita às crianças de até 5 

(cinco) anos de idade; e consideração com a 

diversidade étnico-racial.     

(C) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

respeito à liberdade e apreço à tolerância; e gestão 

democrática do ensino público, na forma desta Lei 

e da legislação dos sistemas de ensino. 

(D) Garantia do direito à educação e à aprendizagem 

ao longo da vida; oferta de educação escolar 

regular para jovens e adultos, com características e 

modalidades adequadas às suas necessidades e 

disponibilidades, garantindo-se aos que forem 

trabalhadores as condições de acesso e 

permanência na escola; e vinculação entre a 

educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

 

39) O atual Programa Nacional de Direitos Humanos 

estrutura-se em torno dos seguintes eixos 

orientadores:  

 

(A) I. Interação Democrática entre Estado e Sociedade 

Civil; II. Desenvolvimento e Direitos Humanos; 

III. Universalizar Direitos em um Contexto de 

Desigualdades; IV. Segurança Pública, Acesso à 

Justiça e Combate à Violência; V. Educação e 

Cultura em Direitos Humanos; e VI. Direito à 

Memória e à Verdade.  

(B) I. Interação Democrática entre Estado e Sociedade 

Civil; II. Desenvolvimento social; III. Igualdade 

Racial; IV. Segurança Pública, Acesso à Justiça e 

Combate à Violência; V. Educação e Cultura em 

Direitos Humanos; e VI. Direito à liberdade de 

expressão.  

(C) I. Comunicação entre Estado e Comunidade; II. 

Dignidade de vida; III. Igualdade de direitos; IV. 

Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à 

Violência; V. Educação e Cultura em Direitos 

Humanos; e VI. Direito à Memória e à Verdade.  

(D) I. Direito á participação nas políticas públicas; II. 

Direito á saúde; III. Igualdade étnicas e raciais; IV. 

Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à 

Violência; V. Educação e Cultura em Direitos 

Humanos; e VI. Direito à Memória e à Verdade.  

 

40) Sobre a Lei 8080/1990 e a Lei 8742/1993, 

analise as afirmativas abaixo e assinale a opção 

correta. 

 

I. A assistência social rege-se pelos seguintes 

princípios: descentralização político-administrativa 

para os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, e comando único das ações em cada 

esfera de governo; participação da população, por 

meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle das ações 

em todos os níveis; e primazia da responsabilidade 

do Estado na condução da política de assistência 

social em cada esfera de governo. 

II. A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é 

única, sendo exercida em cada esfera de governo 

pelos seguintes órgãos: no âmbito da União, pelo 

Ministério da Saúde;  no âmbito dos Estados e do 

Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de 

Saúde ou órgão equivalente; e no âmbito dos 

Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou 

órgão equivalente. 

III. As proteções sociais, básica e especial, serão 

ofertadas apenas no Centro de Referência de 

Assistência Social (Cras) e no Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social 

(Creas), respectivamente. O Cras é a unidade 

pública municipal, de base territorial, localizada 

em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e 

risco social, destinada à articulação dos serviços 

socioassistenciais no seu território de abrangência 

e à prestação de serviços, programas e projetos 

socioassistenciais de proteção social básica às 

famílias e o Creas é a unidade pública de 

abrangência e gestão municipal, estadual ou 

regional, destinada à prestação de serviços a 

indivíduos e famílias que se encontram em 

situação de risco pessoal ou social, por violação de 

direitos ou contingência, que demandam 

intervenções especializadas da proteção social 

especial.      
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IV. O benefício de prestação continuada é a garantia de 

um salário-mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) 

anos ou mais que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção nem de tê-la provida 

por sua família.   

V. São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde, o atendimento domiciliar e a internação 

domiciliar. Na modalidade de assistência de 

atendimento e internação domiciliares incluem-se, 

principalmente, os procedimentos médicos, de 

enfermagem e fisioterapêuticos.  O atendimento e a 

internação domiciliares só poderão ser realizados 

por indicação médica, com expressa concordância 

do paciente e de sua família.   

 

(A) Estão corretas apenas as afirmativas II e IV. 

(B) Estão corretas apenas as afirmativas III e V. 

(C) Estão corretas apenas as afirmativas II, IV e V. 

(D) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV. 

 

 


