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1. Um dos potenciais econômicos do município de Campo Belo do Sul é a 

silvicultura, desenvolvida com destaque pela Fazenda Gateados. Tal 

atividade baseia-se em: 

a. Investimento em lavouras de grande porte, como soja e trigo 

b. Regeneração e melhoria de florestas para uso sustentável da 

madeira 

c. Manejo das vias fluviais para geração de energia 

d. Criação de abelhas para produção de mel 

 

2. Campo Belo do Sul integra um grupo de municípios que tem por finalidade o 

promover o desenvolvimento regional através de interesses comuns. Esta 

entidade é a chamada: 

a. AMURES (Associação dos Municípios da Região Serrana) 

b. AMUSC (Associação dos Municípios de Santa Catarina) 

c. ACISC (Associação das Cidades da Serra Catarinense) 

d. AMUPLAC (Associação dos Municípios do Planalto 

Catarinense) 

 

3. Uma prática recorrente na região de Campo Belo do Sul é a técnica 

agrosilvopastoril, que consiste em integrar três modalidades de cultivo antes 

praticadas separadamente a fim de otimizar o uso das áreas férteis e 

promover a sustentabilidade, aumentando a produtividade e conservando 

os recursos naturais, além de fixar o homem no ambiente rural com a 

elevação da qualidade de vida. Dadas estas características, assinale a 

alternativa que contém corretamente as culturas em questão: 

a. Lavouras, açudes e redes hidráulicas 

b. Açudes, reservas ambientais e áreas industriais 

c. Reservas ambientais, reflorestamento e urbanização 

d. Agricultura, pecuária e silvicultura 

 

4. Campo Belo do Sul foi colonizado por europeus, dos quais descende a 

maior parte da população. Porém, quando da chegada dos jesuítas no 

século XVI para as missões de catequização dos povos nativos, havia 

milhares de grupos espalhados pelo território que hoje abrange o Brasil. Em 

especial nas áreas dos pinheirais haviam os chamados “bugres”, índios 

guaranis que sobreviviam da caça, da pesca e da extração de frutos das 

matas, como o pinhão – abundantemente encontrado à época – os quais 

até recentemente, no século XX, estiveram em conflito com o Estado e com 

interesses privados pela disputa das terras, ricas em araucárias, que 

serviam para a exploração madeireira e para a expansão agrícola. De quais 

tribos eram os índios que habitavam a região antes desse período? 

CONHECIMENTOS GERAIS 

(5 questões) 
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a. Ianomâmi e guajajara 

b. Aimoré e caiapó 

c. Caiagangue e xoclengue 

d. Tupinambá e cariri 

 

5. Antes de sua emancipação em 1961, quando Campo Belo do Sul ainda era 

um distrito da cidade de Lages, o decreto-lei estadual nº 941, de 31 de 

dezembro de 1943 (que veio a ser revogado em 1949) alterou a 

denominação da localidade para: 

a. Antônio Inácio 

b. Santo Antônio 

c. João Inácio 

d. São João 

 

 

 

 

6. Relacione os conceitos chaves abaixo com as definições apresentadas:  

I. Psicoterapia 
II. Terapia Cognitiva  

III. Psicoterapia de Apoio 
IV. Insight 

V. Terapia Interpessoal 

(__) Seu foco de atenção é a atividade mental consciente ou pré-

consciente.  Foi proposta inicialmente por Aaron T. Beck.  

(__) Grau de consciência e entendimento, quando o paciente adquire 

consciência, pela intuição, de suas motivações e sentimentos mais 

profundos, muitas vezes inconscientes e tal conhecimento tem como 

consequência mudanças em aspectos de personalidade e em padrões 

de comportamento. 

(__) Método de tratamento mediante o qual um profissional treinado, 

valendo-se de meios psicológicos, especialmente a comunicação verbal 

e a relação terapêutica, realiza, deliberadamente, uma variedade de 

intervenções, com o intuito de influenciar o cliente ou paciente, 

auxiliando-o a modificar problemas de natureza emocional, cognitiva e 

comportamental. 

(__) Pode ser de longo prazo ou breve, também chamada de 

intervenções em crise. Objetiva o alívio do sintoma, manutenção ou 

reestruturação de uma função, aumento da auto-estima e melhora da 

adaptação a estresses externos e internos.  Apoia-se nos fundamentos 

da psicodinâmica do funcionamento mental. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

(5 questões) 
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(__) Tipo de terapia na qual terapeuta é ativo, usa a clarificação, o roleplaying, 

aconselha, sugere e levanta alternativas para as interpretações do paciente 

sobre o que acontece nas interações sociais. 

A ordem de respostas, de cima para baixo, é: 

a. IV, II, V, III, I 

b. II, IV, I, III, V 

c. V, I, III, IV, II 

d. III, IV, I, II, V 

 

7. Assinale V para verdadeiro e F para falso para cada afirmação abaixo: 

(__) A esquizofrenia é uma doença heterogênea com a manifestação de 

sintomas positivos, negativos e perturbações das relações interpessoais.  

(__) Sublimação, negação e introjeção são dois mecanismos de defesa 

utilizados pelo paciente depressivos, os quais servem para recuperar o objeto 

perdido, pelo menos em termos da vida psicológica do paciente. 

(__) O Transtorno Afetivo Bipolar é uma doença menos grave que a 

Esquizofrenia, uma vez que o paciente tem momentos de lucidez. Em crise, 

apresenta períodos de depressão e períodos de intensa euforia. 

(__) As alucinações podem ocorrer em qualquer modalidade sensorial, ou seja, 

auditivas, visuais, olfativas, gustativas e táteis. 

A sequência correta das respostas, de cima para baixo é: 

a. F – V – V – V 

b. V – F – F – F 

c. V – F – V – V 

d. F – V – F – F 

 

8. Assinale a alternativa que contém um exemplo de teste projetivo: 

a. Palográfico 

b. Inventário Fatorial de Personalidade – IFP 

c. Escalas de Beck 

d. Atenção Concentrada – AC 

 

9. Conforme a Portaria nº 2488/2011, são características do processo de 

trabalho das equipes multiprofissionais da Estratégia da Saúde da Família, 

exceto: 

a. Realizar o acolhimento com escuta qualificada, classificação 

de risco, avaliação de necessidade de saúde e análise de 

vulnerabilidade tendo em vista a responsabilidade da 
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assistência resolutiva à demanda espontânea e o primeiro 

atendimento às urgências 

b. Solicitar, junto aos órgãos de assistência, pedido de benefícios 

como a aposentadoria e auxiliar na comprovação da 

necessidade de auxílios doenças e maternidades, quando 

preciso 

c. Desenvolver ações educativas que possam interferir no 

processo saúde-doença da população, no desenvolvimento da 

autonomia individual e coletiva, e na busca de qualidade de 

vida para os usuários 

d. Apoiar as estratégias de fortalecimento da gestão local e do 

controle social 

 

10. O Pacto pela Vida é um conjunto de reformas institucionais do SUS 

interligando as três esferas de gestão: União, Estados e Municípios. 

Estabelece um conjunto de compromissos que deverão ser efetivados pela 

rede do SUS de forma a garantir o alcance das metas pactuadas. Das 

metas e objetivos do Pacto pela Vida (Portaria GM/MS nº 325, de 21 de 

fevereiro de 2008), assinale a alternativa que contém um exemplo correto: 

a. Saúde mental 

b. Distribuição de medicamentos de forma gratuita 

c. Realização de exames gratuitos 

d. Internação obrigatória em casos de dependência química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________(destaque aqui)________________________ 

ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 


