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CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 
 
 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 
 
01 - A Educação Brasileira, ao longo de sua história, foi marcada por diferentes pedagogias. Correlacione cada educador 

da coluna da direita com sua corrente pedagógica na coluna da esquerda. 
 

1.  Pedagogia Tradicional. (   )  Dewey 
2.  Pedagogia da Escola Nova. (   )  Herbart 
3.  Pedagogia Libertadora. (   )  Dermeval Saviani 
4.  Pedagogia Histórico-Crítica. (   )  Paulo Freire 
 
Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 
a) 1 – 2 – 3 – 4. 
b) 4 – 3 – 2 – 1. 
c) 2 – 1 – 3 – 4. 
d) 3 – 4 – 1 – 2. 
*e) 2 – 1 – 4 – 3. 

 
02 - A Educação está diretamente relacionada com a sociedade. Diferentes perspectivas dessa relação são consideradas 

em três grandes grupos. Numere os grupos da coluna da direita de acordo com as respectivas funções na coluna da 
esquerda. 

 
1.  A função da educação é resolver todos os 

problemas sociais. 
2.  A função da educação é fazer o trabalho mais 

avançado possível, apesar dos limites impostos 
pelo momento histórico. 

3.  A função da educação é a reprodução da 
sociedade. 

(   )  Realismo Pedagógico 
(   )  Imobilismo Pedagógico 
(   )  Otimismo Pedagógico 

 
Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 
*a) 2 – 3 – 1. 
b) 1 – 2 – 3. 
c) 3 – 2 – 1. 
d) 1 – 3 – 2. 
e) 3 – 1 – 2. 

 
03 - O trabalho e a educação são elementos fundamentais do processo de construção da cidadania. A cidadania exige 

deveres e direitos. Os direitos são classificados em três níveis: civis, políticos e sociais. Numere os direitos de 
cidadania da coluna da direita de acordo com sua definição na coluna da esquerda. 

 
1.  Direitos necessários à liberdade individual. (   )  Direitos sociais 
2.  Respeito à participação e representação em sindicatos, 

partidos, etc. 
(   )  Direitos civis 
(   )  Direitos políticos 

3.  Respeito ao bem-estar do indivíduo: segurança, 
trabalho, lazer, educação e saúde, entre outros. 

 

 
Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 

 
a) 1 – 2 – 3. 
b) 3 – 2 – 1. 
c) 1 – 3 – 2. 
*d) 3 – 1 – 2. 
e) 2 – 1 – 3. 

 

ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 



 

04 - A escola brasileira contemporânea enfrenta um grande desafio, qual seja o de garantir a aprendizagem a todos os 
seus alunos. Só se consegue atingir esse objetivo, quando a escola assume que as dificuldades de alguns alunos 
não são apenas deles, mas resultam em grande parte do modo como o ensino é ministrado, como a aprendizagem é 
concebida e avaliada. A escola precisa se tornar apta para responder às necessidades de cada um dos seus alunos, 
de acordo com suas especificidades. Nesse sentido, um dos temas mais relevantes a serem considerados na 
atuação docente é: 
 
a) a autonomia da escola. 
*b) a questão da inclusão e da diversidade. 
c) a gestão democrática. 
d) o conselho escolar. 
e) a direção participativa. 
 

05 - A escola contemporânea tem assumido várias funções sociais, mas não pode deixar de cumprir bem o seu papel 
fundamental. Que papel é esse? 
 
*a) Garantir aos alunos a apropriação dos conhecimentos historicamente acumulados. 
b) Estabelecer relações humanas satisfatórias. 
c) Eliminar as diferenças sociais. 
d) Excluir os incapazes. 
e) Democratizar a sociedade. 

 
06 - Segundo a Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a estrutura da educação escolar é composta 

por: 
 

a) I – Ensino fundamental e médio. 
 II – Ensino superior. 
 
*b) I – Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 
 II – Educação superior. 
 
c) I – Educação fundamental. 
 II – Ensino médio.  
 III – Educação superior. 
 
d) I – Ensino fundamental. 
 II – Ensino médio. 
 III – Ensino superior. 
 IV – Ensino de pós-graduação. 
 
e) I – Creches. 
 II – Pré-escola. 
 III – Ensino fundamental. 
 IV – Ensino médio. 
 V – Ensino superior. 
 

07 - Segundo o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei 8069/90, são considerados crianças e adolescentes os 
sujeitos dentro das seguintes faixas etárias: 

 
a) crianças: até 12 anos de idade completos; adolescentes: entre 13 e 17 anos de idade. 
b) crianças: até 10 anos de idade incompletos; adolescentes: entre 11 e 18 anos de idade. 
*c) crianças: até 12 anos de idade incompletos; adolescentes: entre 12 e 18 anos de idade. 
d) crianças: até 10 anos de idade completos; adolescentes: entre 11 e 17 anos de idade. 
e) crianças: até 11 anos de idade completos; adolescentes: entre 12 e 16 anos de idade. 

 
08 - Assinale cada afirmativa com V (verdadeira) ou F (falsa). 

 
(   ) Paulo Freire, um dos maiores educadores brasileiros, propunha uma concepção pedagógica que articulasse 

conhecimento e formação política. 
(   ) A Lei 10639/03 alterou a Lei 9394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no 

currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da disciplina: “Movimento dos Sem-Terra no Brasil”. 
(   ) A concepção pedagógica denominada Escola Nova foi a expressão educacional do período da ditadura militar 

no Brasil. 
(   ) A gestão democrática busca garantir aos diretores escolares a centralização das decisões. 
 
Assinale a alternativa que representa a seqüência correta, de cima para baixo. 
 
a) F – V – F – V. 
*b) V – F – F – F. 
c) V – F – V – F. 
d) V – V – V – F. 
e) F – F – F – V. 

 



 

09 - Sobre o Projeto Político Pedagógico, considere as seguintes afirmativas: 
 
1. Deve ser elaborado coletivamente. 
2. Deve contemplar as demandas da comunidade atendida. 
3. Deve partir de amplo e aprofundado processo de diagnóstico, análise e proposição de alternativas. 
4. Deve atender as características e necessidades do alunado. 
 
São exigências do projeto político-pedagógico da escola os itens: 
 
a) 1 e 2 apenas. 
b) 2 e 3 apenas. 
c) 1, 2 e 3 apenas. 
d) 1 e 4 apenas. 
*e) 1, 2, 3 e 4. 
 

 
10 - Segundo os princípios da avaliação da aprendizagem, numere a coluna da direita de acordo com sua 

correspondência com a da esquerda. 
 

1.  Coleta dados relevantes, através de instrumentos 
que expressem o estado de aprendizagem do aluno, 
tendo em vista objetivos e capacidades que se 
pretende avaliar. 

2.  Tem caráter classificatório, somativo, controlador, 
com o objetivo de certificação; traduz-se em 
registros quantitativos e medidas de produtos 
definidores da promoção ou reprovação dos alunos. 

3.  Organiza e arquiva registros das aprendizagens dos 
alunos, selecionados por eles próprios, com 
intenção de fornecer uma síntese de seu percurso 
ou trajetória de aprendizagem. 

4.  Tem função processual, descritiva e qualitativa, 
sinalizadora do patamar de aprendizagens 
consolidadas pelo aluno e de suas dificuldades ao 
longo do trabalho. 

(   )  Dimensão Formativa ou Continuada 
(   )  Portfólio 
(   )  Dimensão Técnica ou Burocrática 
(   )  Diagnóstico 

 
Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna direita, de cima para baixo. 
 
*a) 4 – 3 – 2 – 1. 
b) 1 – 2 – 3 – 4. 
c) 3 – 4 – 2 – 1. 
d) 3 – 1 – 2 – 4. 
e) 2 – 3 – 1 – 4. 

 
11 - O professor, para desempenhar sua função, precisa basear seu trabalho em três eixos fundamentais. Assinale a 

alternativa que apresenta esses eixos. 
 
a) Dom para ensinar, amor aos alunos e espírito solidário. 
*b) Domínio teórico-prático dos conteúdos da disciplina, domínio de métodos para encaminhar didaticamente esses 

conteúdos e compromisso com a aprendizagem dos alunos. 
c) Avaliação da aprendizagem de forma sistemática, uso de recursos didáticos essenciais às necessidades de ensino-

aprendizagem e domínios de novas tecnologias. 
d) Domínio legal, institucional e conceitual. 
e) Competência, habilidade e solidariedade. 

 
12 - Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as seguintes afirmativas: 

 
(    ) É preciso que os professores se conscientizem de que os alunos das escolas públicas, em sua maior parte 

expostos a processos de exclusão social, são capazes de aprender: não possuem deficiências lingüísticas ou 
culturais. 

(    ) Por determinação federal, o Ensino Fundamental passa de 8 para 9 anos de duração. 
(    ) A avaliação na escola é uma mera formalidade burocrática. 
(    ) O Planejamento (processo coletivo de discussão do trabalho pedagógico) e o Plano (registro objetivo do que 

será desenvolvido) são algumas das condições necessárias da prática docente. 
(    ) A avaliação visa não apenas rotular os alunos (fortes, médios ou fracos), mas fundamentalmente poder intervir 

no processo, ou seja, reencaminhar o ensino para que o aluno aprenda. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta, de cima para baixo. 
 
a) F – V – F – V – V. 
b) V – F – V – F – F. 
*c) V – V – F – V – V. 
d) F – F – V – V – V. 
e) F – F – F – V – V. 

 



 

13 - Uma escola pública de qualidade exige que se repensem as relações de trabalho vividas na prática pedagógica. 
Nesse sentido, as relações humanas dos profissionais da escola precisam estar baseadas em determinados 
princípios. 

 
Assinale a alternativa que NÃO apresenta um desses princípios. 
 
a) Avaliações contínuas. 
b) Trabalho articulado. 
c) Objetivos comuns. 
d) Planejamento participativo. 
*e) Hierarquia rígida. 

 
14 - Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as seguintes afirmativas: 

 
(    ) A relação professor-aluno deve estar baseada no respeito e na responsabilidade. 
(    ) A equipe de profissionais da escola deve ter preocupação com a organização de uma escola da melhor 

qualidade possível. 
(    ) Os profissionais da escola devem incentivar a maior e melhor participação dos pais. 
(    ) O trabalho pedagógico na escola é antes de tudo um trabalho individualizado. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta, de cima para baixo. 
 
a) F – V – V – V. 
b) F – V – F – V. 
c) V – F – V – F. 
*d) V – V – V – F. 
e) F – F – V – V. 

 
15 - A gestão democrática da escola passa, entre outras questões, pelo fortalecimento e pela consolidação de 

mecanismos de participação da comunidade escolar. Esses mecanismos prevêem: 
 

a) o respeito a todas as decisões individuais. 
b) o autoritarismo nos processos de decisão. 
*c) o incentivo à eleição de diretores, conselhos escolares, grêmios estudantis e democratização dos processos de decisão. 
d) a centralização das ações. 
e) a separação rígida entre as dimensões administrativas e pedagógicas da escola. 

 
16 - Sobre a utilização das novas tecnologias de informação e comunicação na educação, avalie os seguintes itens. 
 

1. Laboratórios de informática. 
2. Apoio técnico ao professor nas atividades nos laboratórios. 
3. Tempo disponível para a prática e domínio das ferramentas e programas (para os professores e alunos). 
4. Desenvolvimento de atividades que incentivem a comunicação e colaboração do grupo. 
 
A utilização dessas novas tecnologias exige: 
 
a) 1 e 2 apenas. 
b) 1, 2 e 3 apenas. 
c) 2, 3 e 4 apenas. 
d) 1 e 4 apenas. 
*e) 1, 2, 3 e 4. 

 
17 - A gestão democrática das escolas é desenvolvida de modo coletivo, com a participação de todos os segmentos nas 

decisões e encaminhamentos, existindo um órgão máximo da escola, que é: 
 
a) o conselho de classe. 
b) a direção do estabelecimento. 
c) a coordenação pedagógica. 
*d) o conselho escolar. 
e) a associação de pais. 

 
18 - O Governo Federal estabeleceu, através do MEC, as Diretrizes Curriculares Nacionais, que procuram, entre outras 

questões, resgatar historicamente a contribuição dos negros na construção e formação da sociedade brasileira. Tais 
diretrizes estabelecem: 
 
a) cotas para alunos negros na escola básica. 
*b) obrigatoriedade do ensino de história da África e dos africanos no currículo escolar do Ensino Fundamental e Médio. 
c) políticas afirmativas para o ingresso de afro-descendentes no Ensino Fundamental. 
d) garantia de que 50% das vagas de Ensino Médio serão destinadas a alunos afro-descendentes. 
e) garantia de que 30% dos professores das instituições escolares serão oriundos de famílias afro-descendentes. 

 



 

19 - As Diretrizes Curriculares para a Educação Pública do Estado do Paraná traçam estratégias que visam nortear o 
trabalho dos professores e garantir a apropriação do conhecimento pelos estudantes da rede pública. As construções 
das Diretrizes tiveram marcas bem precisas: 
 
a) A verticalidade (foi elaborada pela SEED e entregue às escolas) e a democracia (todas as escolas receberam). 
b) A autoridade (foi elaborada pela SEED, que é responsável pela educação no Paraná) e a obrigatoriedade (todas as 

escolas devem seguir). 
c) A continuidade (é uma nova etapa da educação no Paraná) e o compromisso (foi uma das bandeiras do governo atual). 
*d) A horizontalidade (envolveu todas as escolas e Núcleos Regionais de Educação do estado) e a representatividade 

(sintetiza a voz dos professores das escolas públicas paranaenses). 
e) A competência (a SEED demonstrou condição para essa tarefa) e a autonomia (cabe à entidade mantenedora dar 

direção para o processo pedagógico). 
 
20 - O domínio de um corpo teórico atualizado pela reflexão coletiva poderá conferir aos professores: 
 

1. desenvolvimento de trabalho coletivo. 
2. possibilidade de construção de instrumental didático. 
3. alternativas metodológicas. 
4. inviabilização de propostas articuladas. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente os itens 2 e 4 são verdadeiros. 
b) Somente os itens 1 e 3 são verdadeiros. 
c) Somente os itens 2 e 3 são verdadeiros. 
d) Somente os itens 2, 3 e 4 são verdadeiros. 
*e) Somente os itens 1, 2 e 3 são verdadeiros. 

 

CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 
 
21 - Sobre a educação profissional no Brasil, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Na origem da educação profissional no Brasil, estava implícita a separação entre o trabalho manual e o trabalho 
intelectual, entre os que pensam e os que executam. 

2. O primeiro esforço governamental relacionado à profissionalização se deu em 1809, quando da criação do 
Colégio das Fábricas, destinado à formação de artistas e aprendizes brasileiros e, igualmente, de portugueses 
atraídos pelas novas possibilidades surgidas com a permissão para instalação de indústrias no Brasil, que era 
proibida até aquela época. 

3. O ano de 1937 foi marcante para a educação profissional, pois foi então que, pela primeira vez, uma Constituição 
tratou das escolas vocacionais e pré-vocacionais como um dever do Estado. 

4. Em 1942, surgiram as Leis Orgânicas, que deram origem inicialmente ao Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial e depois ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, sendo que foi nessa época também que as 
antigas escolas de artífices foram transformadas em escolas técnicas federais. 

5. Em 20 de dezembro de 1996, foi assinada a Lei 9.394/96, que destaca a idéia de integração da educação profissional à 
discussão da educação em sentido mais amplo, estabelecendo as diretrizes e bases da educação nacional. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
*e) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 

 
22 - O trauma corresponde à sexta causa de morte em idosos. As causas mais freqüentes de trauma nessa faixa etária são: 
 

a) maus-tratos. 
b) acidentes com arma branca. 
*c) quedas. 
d) acidentes com objetos cortantes. 
e) acidentes com arma de fogo. 

 
23 - Nos últimos 20 anos, a ansiedade, um aspecto onipresente na vida contemporânea, tem sido tema de muitos estudos 

e publicações. Acerca do tema ansiedade, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. É uma doença da cultura brasileira e da modernidade. 
2. Envolve o corpo, as percepções do indivíduo sobre si mesmo e os relacionamentos com os outros. 
3. É uma emoção e uma experiência individual subjetiva. 
4. É uma emoção sem objetivo específico, e isso a diferencia do medo, que tem uma origem e um objetivo 

específico que a pessoa pode identificar e descrever. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
*c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 



 

 
24 - Sobre ansiedade, é correto afirmar: 
 

a) As experiências que provocam ansiedade sempre começam na infância e continuam aumentando por toda a vida. 
b) A ansiedade surge somente no adulto, pois é a capacidade que ele tem de perceber como é visto pelos outros, o que 

gera ansiedade. 
c) A ansiedade surge sempre que a pessoa sabe que irá enfrentar uma situação difícil, como, por exemplo, uma entrevista 

para um emprego. 
*d) A ansiedade é provocada pelo desconhecido e precede a todas as novas experiências, como ingresso na escola, início 

de um emprego ou nascimento de um filho. 
e) A ansiedade é um transtorno grave da personalidade humana, com risco de suicídio, razão pela qual o seu tratamento 

deve ocorrer em ambientes calmos, como, por exemplo, hospitais psiquiátricos. 
 
25 - Quanto à depressão, é correto afirmar: 
 

a) É um mal-estar, uma tristeza, que tende a melhorar com o passar dos dias. 
*b) É uma doença clínica que oferece grande risco de suicídio. 
c) É um transtorno mental que acomete somente pessoas adultas e idosas. 
d) Como a melhora da depressão acontece espontaneamente, não é necessária a preocupação em encaminhar a pessoa 

para tratamento médico. 
e) Uma pessoa com depressão tende a melhorar com estímulos para sair de casa e com psicoterapia, não sendo 

necessário, nos casos leves e moderados, o uso de medicação. 
 
26 - Em relação à depressão, é correto afirmar: 
 

*a) Deve haver vigilância contínua da pessoa com depressão, por parte de todos os envolvidos, devido ao risco de suicídio 
que a pessoa com depressão apresenta. 

b) A pessoa com depressão deve permanecer no leito o maior tempo possível, pois o repouso ajuda na reabilitação. 
c) Não se deve perguntar se a pessoa com depressão tem pensamentos ou planos de suicídio, a fim de não estimulá-la 

para tal. 
d) A pessoa com depressão deve permanecer o maior tempo possível sozinha, sem ser incomodada com a presença 

constante de profissionais ou de outros pacientes em tratamento, pois isso piora o seu quadro. 
e) Não se deve levar os medicamentos até a pessoa com depressão e nem lembrá-la do horário de tomá-los, caso 

contrário se estará estimulando a sua dependência de outras pessoas. 
 
27 - O estabelecimento de um relacionamento de apoio e confiança é essencial para atendimento com sucesso do 

paciente geriátrico. Acerca disso, considere as seguintes afirmativas: 
 
1. A pessoa idosa pode sentir-se desconfortável, vulnerável e confusa em um novo local ou com estranhos. 
2. Ouvir atentamente e com paciência o paciente idoso ajuda-o a sentir-se em segurança. 
3. Uma importante forma de demonstrar respeito pelo idoso é abordá-lo chamando por vôzinho/vózinha. 
4. É importante que o profissional se apresente, dizendo seu nome e o que pretende fazer, para promover 

sensação de segurança e confiança do paciente idoso. 
 
Assinale a alternativa correta 

 
a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
*d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 

 
28 - Sobre a relação interpessoal com uma pessoa idosa, assinale a alternativa correta. 
 

a) É importante lembrar que o idoso, devido a sua forma de criação, pode apresentar dificuldades de falar a respeito de 
certos assuntos, como, por exemplo, sexualidade. Portanto, é necessário que existam profissionais também idosos em 
todos os serviços de saúde. 

b) O idoso tem grande facilidade de se adaptar aos ambientes diferentes, e tais mudanças não são geradoras de 
ansiedade para ele. 

c) A interação verbal intensiva é essencial na coleta da maior quantidade possível de informações para subsidiar o plano 
de cuidados ao paciente idoso. 

d) Dar tapinhas nas costas, ombros ou braços do idoso é uma forma de toque terapêutico para demonstrar ao idoso que 
ele está sendo ouvido com atenção. 

*e) Com o avanço da idade, a capacidade de responder verbalmente torna-se mais lenta, sendo, por isso, importante dar um 
tempo maior para o idoso responder a uma pergunta. 

 
29 - A auto-estima é o julgamento que o indivíduo faz quanto ao seu próprio valor, mediante a análise do grau de ajuste 

da pessoa aos próprios parâmetros e do grau em que o seu desempenho compara-se ao de outros. Baseado nessa 
afirmativa, assinale a alternativa correta. 

 
*a) O elogio é uma forma de ajudar na elevação da auto-estima de uma pessoa. 
b) A auto-estima é totalmente adquirida na infância e não sofre influência com o passar do tempo. 
c) Na adolescência, a auto-estima tende a aumentar e chegar ao seu ápice. 
d) O adulto tende a se criticar mais e a exigir mais de si mesmo, por isso sua auto-estima é freqüentemente ameaçada. 
e) Sempre que se observa a baixa da auto-estima em uma pessoa, deve-se lembrar que isso é sinal de doença mental, 

envolvendo, portanto, risco de vida. 



 

 
30 - Qual é a lei que dispõe sobre o estatuto do idoso? 
 

a) Lei Federal n° 10419/03. 
b) Lei Municipal n° 15921/07. 
*c) Lei Federal n° 10741/03. 
d) Lei Estadual n° 13214/06. 
e) Lei Estadual n° 11471/03. 

 
31 - Segundo o Estatuto do Idoso, quem discriminar o idoso, impedindo ou dificultando o seu acesso a operações 

bancárias, aos meios de transporte ou qualquer outro meio de exercer sua cidadania poderá ser punido com: 
 

a) multa e cinco anos de reclusão. 
*b) multa e reclusão por período de 6 meses a um ano. 
c) um ano de reclusão ou serviços prestados a entidades filantrópicas. 
d) 3 meses de reclusão. 
e) multa ou detenção em regime semi-aberto. 

 
32 - Quanto às entidades de atendimento ao idoso, é correto afirmar: 
 

a) São fiscalizadas pelo Conselho Municipal de Saúde. 
b) A punição, em caso de maus-tratos ao idoso nas suas dependências, é a reclusão de 4 a 5 anos a todos os membros da 

equipe multidisciplinar. 
c) O atendimento deve ser feito em grandes grupos. 
*d) Os dirigentes respondem civil e criminalmente por atos praticados contra o idoso dentro de instituições. 
e) O idoso deve ser proibido de participar de atividades comunitárias em suas dependências. 

 
33 - Segundo o artigo 38 do Estatuto do Idoso, qual é o percentual obrigatório de reserva de residências para idosos nos 

programas habitacionais subsidiados por recursos públicos? 
 

a) 5% 
b) 1% 
c) 6% 
d) 0,5% 
*e) 3% 

 
34 - Quem abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não 

prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado, incorre em pena de: 
 

*a) multa e reclusão por período de 6 meses a 3 anos. 
b) 4 anos de reclusão. 
c) multa e 3 meses de reclusão. 
d) multa e um mês de reclusão. 
e) um mês de reclusão e trabalhos assistenciais por igual período. 

 
35-  Quanto à absorção de drogas, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A absorção melhora com o aumento do pH gástrico e do líquido intracelular. 
2. Os medicamentos inalados, os aplicados topicamente e os injetados por via endovenosa são melhor absorvidos. 
3. As drogas mais concentradas e altamente solúveis são absorvidas mais rapidamente que as menos solúveis e 

concentradas. 
4. A absorção é mais lenta quando há dor e edema de mucosa. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
*e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 

36 - Os profissionais envolvidos com os cuidados com a pessoa idosa precisam estar atentos para a detecção de 
possíveis distúrbios psicossociais. Esses distúrbios podem interferir na vida cotidiana do indivíduo, reduzindo sua 
participação na vida ativa. Assinale a alternativa que apresenta um distúrbio característico de idosos. 

 

*a) Doença de Alzheimer. 
b) Epilepsia. 
c) Uso excessivo de substância química. 
d) Obesidade. 
e) Distúrbio da personalidade borderline. 
 



 

37 - Considere as alternativas: 
 

1. O envelhecimento não precisa significar a perda da vida ocupacional ativa, e sim adaptação gradativa para 
atividades significativas adequadas às possibilidades da idade. 

2. Pessoas idosas deveriam permanecer em casa ou em locais seguros para sua faixa etária. 
3. A falta de preparo para a aposentadoria é um fator importante na ruptura dos papéis ocupacionais. 
4. Trabalho, lazer e autocuidado são conceitos empregados para se pensar a ocupação dentro do contexto do 

desenvolvimento. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
*c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 

 
38 - Quanto às enfermidades que se caracterizam por quadro demencial, considere as alternativas abaixo: 
 

1. A demência frontotemporal apresenta alterações de comportamento de instalação lenta e progressiva, perda do 
tato social, desinibição, impulsividade e comprometimento marcante das funções executivas. 

2. Na demência vascular, a instalação do quadro clínico é lenta, e hipertensão arterial sistêmica, diabetes e 
doenças valvares estão entre os fatores de risco. 

3. A doença de Alzheimer e a demência de Pick são caracterizadas por perda neuronal, formação de fusos 
neurofibrilares e placas senis. 

4. A demência com corpúsculos de Lewy apresenta parkinsonismo espontâneo. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
*d) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras 

 
39 - Em relação à queda, considere as afirmativas abaixo: 

 
1. Caracteriza-se quando um indivíduo, por ação de uma desaceleração vertical rápida, vem a repousar no solo em 

nível inferior. 
2. Fatores extrínsecos, como chão escorregadio, tapetes, desordem no ambiente, acúmulo de móveis e iluminação 

insuficiente, entre outros, causam quedas. 
3. Doença de Parkinson, hipotensão ortostática, anemias, osteoporose, distúrbios na visão e audição são fatores 

intrínsecos que não causam quedas. 
4. As quedas e suas conseqüências podem representar o atestado simbólico do declínio da saúde, da competência 

e da capacidade de manter a independência. 
 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
*c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
 

40 - Quanto ao processo de envelhecimento, é correto afirmar: 
  

a) A pessoa idosa deve mudar o estilo de vida mantido até a meia-idade. 
b) É igual para todas as espécies. 
c) Vários estudos demonstram que há um relacionamento negativo entre a idade dos pais e o ciclo de vida dos filhos. 
d) É igual para todos os indivíduos de uma mesma faixa etária. 
*e) Varia não apenas entre os indivíduos, mas também entre diferentes sistemas orgânicos de um mesmo indivíduo. 


